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सकं्षेप  

मानवीय सहायताका काममा अष्ट्रधकारमखुी अवधारणालाई बढावा क्रदने कुराको अवलम्बन गररएको भए 

पष्ट्रन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले बारम्बार ष्ट्रवभेद र उपके्षा भोष्ट्रगरहकेा छ्न् । ष्ट्रवगतका तीन दशक यता 

अपाङ्गताको मुद्दामा चतेना र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेनै सञ्चालन गरेका संमथाहरूको मथापना र 

ष्ट्रवमतारमा बृष्ट्रद्ध भएको छ । 

यो बढ्दो चेतनाष्ट्रभत्र आकष्ट्रममकताको अवमथामा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले सामना गरेका 

अवरोध पष्ट्रहचान गने र न्यूनीकरण गने 

व्यावहाररक उपाय पष्ट्रन आवद्ध हुनुपछा ।    

मानवीय कामको बारेमा सूष्ट्रचत गना र समावशेी 

तथा लष्ट्रचलो समुदाय ष्ट्रनमााण गना अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तका आफ्नै संमथाहरूको क्षमताको 

ष्ट्रवकास र प्रयोग गनुापछा ।   

"सब ैएउटै छानो मषु्ट्रन" ल ेमानवीय समंथाहरूल ेष्ट्रतनका सले्टर र बसोबास कायाक्रमहरूमा सषु्ट्रनष्ट्रश्चत गन े 

पहुचँ र समावेशीकरणको तररकालाई रूपान्तरण गना चाहन्छ । यो सन २०१३ बाट सी.बी.एम., 

ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल, आइ.एफ.आर.सी.को सहकायामा सुरू भएको प्रक्रक्रयाको पररणाम हो ।  

खण्ड क : ष्ट्रवपद ्व्यवमथापनको चरणमा समावशेीकरण  

 पूवातयारीको चरणमा अपाङ्गतासँग सम्बष्ट्रन्धत सञ्जालहरूलाई सबल बनाउने ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका क्षमता र आकष्ट्रममकताका अवमथामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े

सामना गनुापने अवरोधको पष्ट्रहचान गने ।   

 लष्ट्रक्षत र समावेशी पूवा सावधानी प्रणालीको व्यवमथापन र योजना ष्ट्रनमााणमा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहभागी गराउने । 

 ष्ट्रवपद्को बेला माष्ट्रनसहरूलाई सुरष्ट्रक्षत राख्न बनाइएका ठाउँहरू अपाङ्गता मैत्री छन् भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गने । 

  अपाङ्गताको मुद्दालाई आकष्ट्रममकताको सुरूवातको बेलाबाटै सम्बोधन गने । 

४ 
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 नदषे्ट्रखनुलाई सम्भाष्ट्रवत उपेक्षाको सङ्केत हो भन्न ेकुरामा ध्यान क्रदने । 

 सेल्टर र बसोबासको व्यवमथापनमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका आवश्यकताका बारेमा उनीहरूसँगै 

परामशा गने ।  

 पुन:प्राप्ती (recovery )  का काममा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका संमथालाई सहभागी गराउने ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेसेल्टरको ढाँचा ष्ट्रनमााणमा प्रभाव पाना सक्छन् र उनीहरू 

पुनःष्ट्रनमााणका प्रयासमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने कुरा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गने ।  

 पुन:प्राष्ट्रप्तको चरणमा back safer बनाउने र पहुचँयुक्त बनाउने । 

खण्ड ख : सले्टर र बसोबास व्यवमथापनको लाष्ट्रग प्राष्ट्रवष्ट्रधक मागादशान  

 नयाँ योजनाबद्ध बसोबास व्यवमथापनमा मानव ष्ट्रनर्मात अवरोधलाई हटाउने । 

 बसोबास व्यवमथापन गररएका ठाउँहरू र सामूष्ट्रहक केन्रमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सरुक्षा र 

पहुचँलाई रोके्न अवरोधलाई हटाउने । 

 पाल ढुवानी गना, टाँग्न वा जडान गना र ममात सम्भार गना सघाउने । 

 परामशा र सहभाष्ट्रगतामाफा त अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग पहुचँ भएका सङ्क्रमणकालीन 

वा मथायी सले्टर उपलब्ध गराउने  । 

 ष्ट्रवद्यमान संरचनामा पहुचँ अनुकूलता प्रदान गने । 

 राहत ष्ट्रवतरण गने मथानहरूमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग मवयंसेवक र  प्राथष्ट्रमकता      

पष्ट्रङ्क्तको व्यवमथा गराउने ।  

 आकष्ट्रममकताको अवमथामा उपलब्ध गराइने घरायसी सामग्रीको समूह (emergency household kits) 

मा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई चाष्ट्रहने थप कुराहरू समावेश गने । 

 सेल्टर क्रकट र सेल्टर सहयोगी ष्ट्रचजहरू (shelter support items) को प्रयोगको लाष्ट्रग अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग ताष्ट्रलम र प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग प्रदान गने ।  

खण्ड ग : सहभाष्ट्रगता र समान अवसर प्रवधान  

 बहु पहुचँ ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउने ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू समावेश हुनेगरी बैठक आयोजना गने । 

 अनुगमन र पृष्ठपोर्ण सयंन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई समावेश गराउने तथा पष्ट्रहचान 

गररएका अवरोधको फलोअप गने ।  

५ 



रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

 भाडामा उपलब्ध गराउने आवासको पहुचँमा ध्यान क्रदने ।  

 कुनै पररवारको शरणमा रहने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग गने । 

 "कामको लाष्ट्रग नगद" कायाक्रम तयार गदाा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको क्षमता अनुकूल तयार गने 

।  

 व्यष्ट्रक्तगत पहुचँयुक्त सले्टरको लाष्ट्रग नगद अनुदान क्रदने ।  

 भौचर, उपकरण र ष्ट्रनदशेन ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा छन् 

भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गने ।  
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हाम्रो भनाइ 

 मानवीय कायामा सेल्टर र बसोबास व्यवमथापन पररष्ट्रचत शब्दावली हुन् जुन पयााप्त आवासको अष्ट्रधकार अन्तगात 

पदाछन् । हरेक माष्ट्रनसलाई पयााप्त आवासको अष्ट्रधकार छ र यस अष्ट्रधकारलाई अन्तरााष्ट्रिय काननुले समेत मवीकार गररसकेको 

छ । काननुले पयााप्त आवास भन्नाले हावापानी एवं संरचनागत जोष्ट्रखम तथा खतराबाट मवामर्थयमा हुन ेअसरबाट बचाउन ुर 

अष्ट्रत आवश्यकीय सेवा सुष्ट्रवधा तथा उपयुक्ततामा पहुचँ हुनु हो भनी पररभाष्ट्रर्त गरेको छ । अझ यसमा समावेश हुने अको 

मुख्य सता भनेको आवाससँग सम्बष्ट्रन्धत भौष्ट्रतक मथान प्रभाष्ट्रवत व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग प्रयोग गना सष्ट्रजलो र पहुचँ हुनु हो । यद्दपी 

एकदमै राम्रा प्रयास हुदँाहुदँ ै पष्ट्रन ष्ट्रवपद्पश्चात खास मापदण्डमा आधाररत रहरे प्रभाष्ट्रवत समुदायलाई प्रदान गना तयार 

गररएका सेल्टर र बसोबासका सुष्ट्रवधा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त, ज्येष्ठ नागररक तथा यमता सेल्टर र आवासमा बस्ने अन्य 

माष्ट्रनसहरूले सामना गनुापन े अवरोध पयााप्तरूपमा सम्बोधन नगरी पररवतान गना नसक्रकने गरी तयार (invariably de-

signed) गररन्छन् । 

 ष्ट्रवश्व मवामर्थय संगठनको अनमुानअनुसार संसारका १५ प्रष्ट्रतशत माष्ट्रनस कुनै न कुनै प्रकारका अपाङ्गताबाट प्रभाष्ट्रवत 

छन् । हले्पएज इन्टरनेशनलको प्रष्ट्रतवेदनअनुसार संसारमा ६० वर्ाभन्दा बढी उमेरका माष्ट्रनसहरूको जनसंख्या १२ प्रष्ट्रतशत छ 

र यो संख्या आगामी सन् २०५० सम्ममा बृष्ट्रद्ध भएर २० प्रष्ट्रतशत पुग्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अष्ट्रधकारसम्बन्धी 

महासष्ट्रन्धले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई आकष्ट्रममक वा ष्ट्रवपद ् र जोष्ट्रखमका अवमथा लगायत जीवनका हरेक पक्षमा 

समावेशीकरण गनुापने कुरामा जोड क्रदएको छ । त्यसैले अब समयमै सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी सहायतामा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्त र ज्येष्ठ नागररकहरूका ष्ट्रवशेर् आवश्यकताको पयााप्त सम्बोधनलाई सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुापछा । "सबै एउटै छानो मुष्ट्रन" को लक्ष्य 

ष्ट्रवपद्को अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर र बसोबास व्यवमथापनका लाष्ट्रग प्राष्ट्रवष्ट्रधक मागादशान प्रदान गरी राम्रा प्रयास 

र यसको व्यवहाररक कायाान्वयनको बीचमा रहकेो खाडल (Gaps)मा सेतुको काम गनुा हो । 

 तीनवटा संमथाहरू- आइ.एफ.आर.सी., ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल र सी.बी.एम., जोसँग ष्ट्रवपद ्पश्चातका अवमथामा 

जोष्ट्रखममा रहकेा र सममयामा परेका समूहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको वमतगुत अनुभव छ, यी तीनवटै संमथा ष्ट्रमलेर 

ष्ट्रनमााण गरेको यस पुमतकल े यी संमथा तथा अन्य सङ्घसंमथाहरूमा प्रयोगमा रहकेा मागादशान र यसैगरी अरू सम्बष्ट्रन्धत 

राष्ट्रिय अन्तरााष्ट्रिय मापदण्ड एवं पेशागत ष्ट्रवज्ञतालाई समेटेको छ । प्रमतुत सामग्री मानवीय काया गदाा सेल्टर र बसोबास 

व्यवमथापनको योजना ष्ट्रनमााण तथा कायाान्वयनलाई पूणारूपमा समावेशी बनाउन आवश्यक जानकारी क्रदने मुख्य सन्दभा 

सामग्री बने्नछ भने्न अपेक्षा गररएको छ ।   

 

गरहम साउन्डरस  

प्रमखु, सले्टर तथा सटेलमेन्ट ष्ट्रवभाग 

रेडक्रस तथा रेडक्रक्रसने्ट सोसाइटी, अन्तरााष्ट्रिय महासघं       

Benoit Aurenche  
Basic Need Technical Advisor  
Handicap International  

Valerie Scherrer  
Director, Emergency Response Unit   
CBM  
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पररचय  

 प्राकृष्ट्रतक ष्ट्रवपद ्र आकष्ट्रममक अवमथामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूप्रष्ट्रत अपनाउनुपने दाष्ट्रयत्वका 

बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अष्ट्रधकारसम्बन्धी महासष्ट्रन्धमा मपष्ट रूपमा व्याख्या गररएको छ । 

यसको बाबजुद पष्ट्रन सरकारी ष्ट्रनकाय र मानवीय काया गने संमथा ष्ट्रवपद्का लाष्ट्रग पूवा तयारी तथा प्रष्ट्रतकाया 

(response ) का गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पयााप्तरूपमा समावेश गराउन असफल 

रहकेा छन् ।  

 

 ष्ट्रवद्यमान मागादशानको पुनरावलोकन (सीवीएम, ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल र अरू संमथाहरूले 

गरेको), राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रिय मापदण्डको पालना एवं तुलना र लखेक तथा पुनरावलोकनकतााको 

व्यष्ट्रक्तगत अनुभवका आधारमा ष्ट्रसफाररस तयार गररएको हो ।  

यस दमतावजेको क्षते्र  

यो दमतावेज मानवीय संकटको बलेा गररने सले्टर र बसोबासको सहयोगमा केष्ट्रन्रत छ । यसलाई तीन 

चरणमा ष्ट्रवभाजन गररएको छ : पूवातयारी, आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकाया र शीघ्र पनु:प्राप्ती (Early Recovery )  ।  

 

यस सन्दभामा सले्टर सहयोगअन्तगात आकष्ट्रममक सले्टरका लाष्ट्रग चाष्ट्रहने उपकरण र सामग्री, घरचलाउन 

चाष्ट्रहने सामग्री र पालको ष्ट्रवतरण, सले्टरको सङ्क्रमणकालीन समाधान तथा सले्टर सबैको लाष्ट्रग पहुचँसमेत 

हुनेगरी बनाउन चाष्ट्रहने प्राष्ट्रवष्ट्रधक तथा व्यावहाररक सहयोग पछान् ।  

 

बसोबास व्यवमथापनअन्तगात अमथायी बसोबास (क्याम्प)को योजना र मतरोन्नष्ट्रतसम्बन्धी मागादशान, 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग दषै्ट्रनक आवागमनको लाष्ट्रग चाष्ट्रहने सहयोग, समुदायमा सले्टर र  

उपलब्ध सेवाको बीचमा गनुापने आवागमनको लाष्ट्रग चाष्ट्रहने सहयोग पछान् । 
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यस दमताबजेको प्रयोग कसरी गने  ? 

यस दमतावेजका भाग तथा अध्याय अलग्गै अलग्गै मवतन्त्र रूपमा पढ्न र उपयोग गना सक्रकन्छ, तर तपाईलँ े

अगाष्ट्रड अध्ययन गनाको लाष्ट्रग ष्ट्रवष्ट्रभन्न भागहरूको बीचमा सन्दभासामग्री पाउनुहुनेछ । केही मुख्य शब्दावली 

र अवधारणालाई तलका पानाहरूमा व्याख्या गररने छ ।  

हरेक अध्याय र भागको सुरूमा तपाईलँ ेयसमा सलंग्न ष्ट्रवर्यवमतुको संक्षेप पाउनुहुनेछ ।  

हरेक अध्यायको अन्त्यमा ध्यान पुयााउनुपने मखु्य सवालको ष्ट्रनष्ट्रम्त एउटा रूजु सूची समावेश गररएको छ ।  

दमतावेजको अन्त्यमा छोटकरी शब्दावलीको व्याख्यालगायत अनुसूचीको समूह पाउन सक्रकनेछ । 

लष्ट्रक्षत समहू  

यस दमतावेजको मुख्य लष्ट्रक्षत समहू रेडक्रस र रेडक्रक्रसेन्ट आन्दोलनका राष्ट्रिय सोसाइटीअन्तगातका कमाचारी 

र मवयंसेवक हुन् । भाग "क" मा उनीहरूका लाष्ट्रग सम्बष्ट्रन्धत मागादशान छन्, तर सब ैष्ट्रसफाररस 

ष्ट्रवर्यवमतुसँग सम्बष्ट्रन्धत र बुझ्न सक्रकने हुनुपछा भनी ष्ट्रतनीहरूलाई उदाहरणसष्ट्रहत प्रमतुत गररएको छ ।  

कायाक्रम व्यवमथापक र ष्ट्रनणायकतााहरू पष्ट्रन यसका लष्ट्रक्षत समहू हुन्, खास गरेर क१.१. , क.२.१., क.३.१. 

र खण्ड "ग" का लाष्ट्रग । सेल्टर ष्ट्रवशेर्ज्ञहरूका लाष्ट्रग भने भाग "ख" सम्बष्ट्रन्धत छ ।  

यो दमतावेजको आधारमा ताष्ट्रलम मोड्यलूको समहू तयार गररएको छ । जसमा माष्ट्रथ उल्लेष्ट्रखत तीन 

समूहमध्ये प्रत्येकको लाष्ट्रग सामान्य पररचय र लष्ट्रक्षत सत्र समावेश छन् ।  
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पररभार्ा 

अपाङ्गता  

कुनै कारणले दीर्घकालीन शारीररक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय जन्द्य क्षसि वा द्धवचलन भएकालाई 
अपाङ्गिा भएका व्यक्ति भनीन्द्छ । उनीहरू द्धवसभन्न अवरोधिँग अन्द्िरद्धिया गदाघ िमाजमा अन्द्य िरह 
िमान आधारमा पूणघ र प्रभावकारी रूपमा िहभागी हनु पाएका हुँदैनन ्।  
 
 

-अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अष्ट्रधकारसम्बन्धी महासष्ट्रन्ध २००६ (भाव अनुवाद)  

यस दमतावेजभरर नै अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त भन्नाले अपाङ्गता भएका केटाकेटी, मष्ट्रहला र पुरूर् सब ै

बुझ्नुपछा ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका समंथा (डी.पी.ओ.)  

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू आफैले िञ्चालन र सनयन्द्रण गरेका िंस्था डी . पी. ओ. हनु ्। यी 
िंस्थाले िावघजसनक जीवनमा चेिना जगाउने र िेवामा पहुँच परु ्याउने काम गरररहेका छन ्। िबै 
अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू डीपीओका िदस्य हुँदैनन,् िर आकक्तस्मकको अवस्थामा आवश्यकिा 
पद्धहचान गरी िम्बोधन गनघमा महत्वपूणघ भसूमका सनवाघह गनघ िक्छन ्।  
 

क्षष्ट्रत (ष्ट्रवचलन)  

क्षष्ट्रत वा ष्ट्रवचलन अपाङ्गताको एउटा भाग हो जसल ेहात खुट्टा, शरीरका अङ्ग, संरचना र मानष्ट्रसक 

कायामा भएको आंष्ट्रशक वा पूणा नोक्सानीलाई जनाउँछ । अपाङ्गताका अरू भागहरूमा क्रक्रयाकलापमा 

सीष्ट्रमत र सहभाष्ट्रगतामा अवरोध पदाछन् ।      -ष्ट्रवश्व मवामर्थय सगंठन    

समावशेीकरण 

समावेशीकरण भनेको समुदायमतरका कायाक्रमहरू बनाउने अष्ट्रधकारमा आधाररत अवधारणा हो जसल े

आधारभूत सेवामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको समान पहुचँ, त्यमता सेवाको ष्ट्रनमााण र कायाान्वयनमा 

समान आवाज सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गने लक्ष्य ष्ट्रलएको हुन्छ ।  

१० 
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यस दमतावेजमा प्रमतुत गररएका धेरैजसो ष्ट्रसफाररस ष्ट्रवद्यमान शारीररक र इन्रीयसम्बन्धी अपाङ्गता 

केन्रीत सन्दभा सामग्रीमा आधाररत छन् । सले्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत प्रष्ट्रतकायामा मानष्ट्रसक अपाङ्गता 

र बौष्ट्रद्धक अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको समावशेीको लाष्ट्रग थप उपाय आवश्यक छ ।  

सले्टर 

"व्यष्ट्रक्तहरूलाई आफ्नो गोपनीयता र 

आत्मसम्मानका साथ बस्नयोग्य हुनगेरी सरुष्ट्रक्षत 

र मवमथ वातावरणमा ष्ट्रनष्ट्रश्चत मथान ओगटेर वा 

घरेेर बनाइएको बस्न ेठाउँ ।"  

 

आकष्ट्रममक सले्टर सहयोग भन्नाल े" रतु प्रष्ट्रतकाया 

समाधान जमतै पाल, ष्ट्रवदु्यत रोधक सामग्री तथा 

अरू अमथायी आकष्ट्रममक सेल्टर सामाधान र 

सेल्टरसँग सम्बष्ट्रन्धत गैरखाद्य वमतुहरू लगायत 

ष्ट्रवपद ् प्रभाष्ट्रवत व्यष्ट्रक्तको जीवन रक्षा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गना जरूरी आधारभूत र तात्काष्ट्रलक सले्टरको 

आवश्यकताहरूको व्यवमथा हो ।"  

-आइएफआरसी र ओचाबीच भएको समझदारी 

  

सेल्टर व्यवमथापन केवल ष्ट्रनमााण होइन यो 

प्रकृया हो । ष्ट्रवपद पश्चात सले्टरको आवश्यकता 

पूरा गने कामलाई प्रभाष्ट्रवत घरपररवारल े

ष्ट्रवष्ट्रभन्न सामग्रीहरूको उपयोग गरी प्राष्ट्रवष्ट्रधक, 

आर्थाक र समाष्ट्रजक सहयोगमा गररएको सले्टर 

व्यवमथापनको प्रकृयाको रूपमा हरेरनुपछा । 

-आइएफआरसी सले्टर र बसोबास इकाई 

बसोबास व्यवमथापन  

"ष्ट्रनष्ट्रश्चत मथान ओगटेर रहकेो समुदाय जहाँ व्यष्ट्रक्त र 

समूहलाई आफ्नो गोपनीयता र आत्मसम्मानका साथ 

रहन बस्न मवमथ र सुरष्ट्रक्षत वातावरणमा प्राप्त हुन्छ । 

“ 

बसोबासको योजनाबद्ध वा मवतमफूता पष्ट्रन हुनसक्छ ।      

"बसोबास" र "ष्ट्रशष्ट्रवर" एकअकाामा अदलबदल गना 

सक्रकने शब्दावली हुन्, तर पष्ट्रहलोल ेपष्ट्रछल्लोलाई 

ष्ट्रनकै ष्ट्रवमथाष्ट्रपत गररसकेको छ । सम्भवत "शरणाथी 

ष्ट्रशष्ट्रवर" ले बाह्य सहयोगको भरमा चल्ने भन्न े

कुरालाई सङ्केत गने  र "बसोबास" ल ेमवष्ट्रनभार तथा 

क्रक्रयाशील समुदायलाई संकेत गने भएकोल ेयसो 

भएको हुनसक्छ ।     

दयनीयता वा अत्याष्ट्रधक जोष्ट्रखमको अवमथा 

"प्राकृष्ट्रतक वा मानवजन्य ष्ट्रवपद ्वा खतराको 

प्रभावलाई सहन गने, पवूाानुमान गने, पुन:प्राप्ती 

गनासके्न क्षमताको रूपमा व्यष्ट्रक्त वा समहूको चररत्र 

रहन्छ ।"  

    -आइ.एफ.आर.सी.  
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अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको समान सहभाष्ट्रगता र अवसर प्राष्ट्रप्तमा रोकावट ष्ट्रसजाना गना हाम्रा वररपरी 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अवरोध छन् सक्छन् । यीमध्य ेकेही अवरोध पष्ट्रहले नै ष्ट्रवद्यमान रहकेा छन् भने केही 

ष्ट्रवपद्को अवमथाल ेष्ट्रसजाना हुन्छन् र जसल ेनयाँ अपाङ्गतालाई पष्ट्रन ल्याउनसक्छ ।  

ताष्ट्रलका १ : अवरोधसम्बन्धी अवधारणा  

भौष्ट्रतक अवरोध 

भौष्ट्रतक अवरोध प्राकृष्ट्रतक र मानव ष्ट्रनर्मात हुन 

सक्छन् र यसको सूष्ट्रच ष्ट्रनकै लामो छ । सामान्य 

मानव ष्ट्रनर्मात अवरोधमा भयााङ, साँघुरा ढोका, सतह 

पररवतान र थ्रसेहोल्ड, पहुचँ प्राप्त गना नसक्रकने 

सावाजष्ट्रनक सवारी साधन, पहुचँयुक्त सावाजष्ट्रनक 

शौचालयको अभाव आक्रद ।  

 

भूकम्प र बाढी जमता ष्ट्रवपद्ले नयाँ भौष्ट्रतक अवरोध 

ष्ट्रसजाना गछा ।  

सेल्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत हमतक्षेपष्ट्रभत्र ैपष्ट्रन 

अवरोध हुनसक्छ । जमतैः सेल्टर वा शौचालयको 

प्रवेशद्वारमा रहन ेखुष्ट्रककला, सूचनाको पहुचँ 

र सब ैप्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े

उपयोग गना नसके्न सामग्री आक्रद ।       

सचूनामा अवरोध 

सूचनालाई सबैका लाष्ट्रग पहुचँ पुग्न ेगरी उपलब्ध 

गराइँदनै भने सूचना र सञ्चारमा अवरोध हुन्छ । 

यमता प्रकारका अवरोध अदशृ्य हुन सक्छन्, तर 

यमता अवरोध कम छैनन् । यमता अवरोधल े

इन्रीयजन्य अपाङ्गता रहकेा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा 

माष्ट्रनसहरूलाई अलग्याएको छ ।  

 

ष्ट्रवपद्को पूवा चेतावनी प्रणाली, माष्ट्रनसहरूलाई 

सुरष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने कुरा, राहत सञ्चालन र 

अनुदान सहयोगमा पहुचँ मथाष्ट्रपत गने सबै 

अवमथामा सूचनाल ेठूलो फरक पाना सक्छ  । 

 

अष्ट्रधकांश अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू आफूलाई 

हरेचाह गने व्यष्ट्रक्त र सूचनामा पहुचँको लाष्ट्रग 

सहयोगी सञ्जालसँग ष्ट्रनभार हुन्छन् । तसथा 

ष्ट्रवपद्को कारणल े भष्ट्रत्कएका सूचना र सञ्चारका 

सञ्जालहरूको पुन:मथापना र प्रष्ट्रतमथापनलाई उच्च 

प्राथष्ट्रमकतामा राष्ट्रखनुपछा ।  
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यस दमतावेजमा गररएका ष्ट्रसफाररस अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले ष्ट्रवपद ्वा आकष्ट्रममकताका अवमथामा 

सेल्टर र बसोबासमा सामना गनुापरेका अवरोधका आधारमा गररएका छन् तर यी ष्ट्रसफाररस पहुचँसम्बन्धी 

राष्ट्रिय मापदण्ड र पूवातयारीका योजनाको ष्ट्रनमााणमा पष्ट्रन काम लाग्छन् ।  

दषृ्ट्रष्टकोणजन्य अवरोध  

हुन त अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूप्रष्ट्रतको 

नकारात्मक दषृ्ट्रष्टकोणमा पररवतान सुरू भएको छ, 

तैपष्ट्रन अझै यमता कुराहरू अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको पूणा र प्रभावकारी सहभाष्ट्रगताका मखु्य 

अवरोध हुन ्। 

 

 

यमता नकारात्मक दषृ्ट्रष्टकोण समाजका हरेक तहदषे्ट्रख 

नीष्ट्रत ष्ट्रनमाातासम्म र राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रिय गैर 

सरकारी संमथाहरूमा समेत व्याप्त छ ।  

 
 

समुदायका सब ैसदमयहरूलाई सेल्टर र बसोबाससँग 

सम्बष्ट्रन्धत गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधहरूमा सलंग्न गराएर यमता 

अवधारणालाई चुनौष्ट्रत क्रदन सक्रकने सम्भावना छ । 

सहभाष्ट्रगतामा रहकेा दषृ्ट्रष्टकोणजन्य अवरोधलाई 

सम्बोधन गनुा र तोकनु अपाङ्गतालाई कम गने 

एउटा उपाय हो ।  

समंथागत अवरोधहरू  

संमथागत अवरोधहरू भन्नाले त्यमता संमथागत 

प्रक्रक्रया र नीष्ट्रतहरू हुन् जसल ेअपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई ष्ट्रवभेद गछा । राष्ट्रिय सोसाइटीहरू र 

मानवीय काया गने ष्ट्रनकायहरूको सन्दभामा भन्नपुदाा 

संमथागत ष्ट्रवष्ट्रभन्न अभ्यासहरूलाई भन्न सक्रकन्छ । 

(जमतै कमाचारी छनौट नीष्ट्रत जुन अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग लष्ट्रचला र सहज छैनन् जसल े

उनीहरूलाई अलग्याएको छ)   

यस दमतावेजमा हामी मखु्य रूपमा ष्ट्रवपद ्

व्यवमथापनका ष्ट्रवष्ट्रभन्न चरणहरूमा हुने सेल्टर र 

बसोबासको काममा हुने भौष्ट्रतक तथा सूचनासँग 

सम्बष्ट्रन्धत अवरोधहरूमा केष्ट्रन्रत हुन्छौ ँर मानवीय 

कायाकतााहरूलाई यमता र अन्य अवरोधलाई 

सकेसम्म सम्बोधन गने गरी मागादशान प्रदान गछछ ँ।     
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ताष्ट्रलका २ : पहुचँको अवधारणा  

पहुचँ : ष्ट्रवशेर्ण –  प्राप्त गना, प्रवेश गना, प्रयोग गना 

र बुझ्न सहज । (१)  

यस क्रममा जब हामील ेमथान बनाउने र ष्ट्रडजाइन 

गछछ ँ त्यष्ट्रतबेला पहुचँका चारवटा तहमा ध्यान 

क्रदनुपछा ।  

क्षते्र, मथल वा सले्टरमा कसरी पगु्न े ? 

सेल्टर र समुदायमा उपलब्ध ष्ट्रवष्ट्रभन्न सेवा तथा 

सावाजष्ट्रनक मथानका बीचमा पुहुचँ सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गनुाहोस् । यसो गदाा सेल्टर र बसोबास दवुैको 

ष्ट्रडजाइनमा असर पाछा र भौष्ट्रतक अवरोध हटाउन र 

पयााप्त सङ्केत र प्रकाशको व्यवमथा आवश्यक हुन्छ ।        

सले्टर र यसका भागमा कसरी प्रवशे गन े? 

सेल्टर तयार भइसकेपष्ट्रछ अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त 

लगायत सबैको त्यसमा सहज पहुचँ हुनुपछा ।  

र् याम्प, समात्न ेबार र ह्वीलष्ट्रचयर सहजै पस्न सके्न 

गरी पस्ने ढोका चौडा बनाएर पहुचँ प्राप्त गना 

सक्रकन्छ ।   

ष्ट्रयनै कुरा बसोबास, मवामर्थय, ष्ट्रशक्षा, सरंक्षण, 

दतााका साथै पानीको धारा, शौचालय र 

सरसफाइसम्बन्धी सुष्ट्रवधामा पष्ट्रन लागू हुन्छन् ।  

 (1) Collins English Dictionary (2012). http://www.collinsdictionary.com 
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कुनै पष्ट्रन आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकायासम्बन्धी कायाक्रमहरूको ष्ट्रडजाइन, कायाान्वयन र व्यवमथापन गदाा त्यसलाई 

वातावरणसँग अपाङ्ता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले कसरी अन्तरक्रक्रया गछान् भन्ने कुरामा ध्यान क्रदनु महत्वपूणा हुन्छ 

। यसलाई क्षेत्रीय तहमा यातायातदषे्ट्रख ष्ट्रलएर सानोमतरका घरायसी कामसम्म, बसोबासमा पहुचँदषे्ट्रख 

व्यष्ट्रक्तगत सले्टरसम्म हरेरन्छ ।     

सले्टर र यसका सषु्ट्रवधा कसरी प्रयोग गन े 

सेल्टरमा ठाउँहरूको प्रयोगलाई सम्बोधन गदाा 

व्यष्ट्रक्तको ष्ट्रनजीपन वा गोपनीयता, सुरक्षा र पहुचँ 

प्रदान गने कुरामा ध्यान क्रदइनुपदाछ । 

 

सेल्टरमा मथानको उपयोग कसरी गररन्छ भन्न ेबारेमा 

बुझ्न तपाईलँे सम्बष्ट्रन्धत प्रयोगकताासँग परामशा गरी 

माष्ट्रनसका दषै्ट्रनक जीवनका ष्ट्रवष्ट्रभन्न पक्षलाई हनुेापछा । 

जमतैः झ्याल कसरी खोल्ने र लगाउने, ओछ्याउने 

गुन्री वा सकुुल, ओढ्ने लुगा, शौचालयको ष्ट्रडजाइन, 

खाना पकाउने ठाउँ, मवामर्थय सुष्ट्रवधा जमता मुख्य 

समान र थप आवश्यकतालाई ष्ट्रमलाएर राख्ने तररका, 

थप आवश्यकता ।    

 

सचूना र प्रष्ट्रशक्षण कसरी ष्ट्रलन े 

सबै कुरा सम्बोधन गदाागद ैपष्ट्रन अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई प्राष्ट्रवष्ट्रधक प्रष्ट्रशक्षण र सूचनामा 

सहभागी गराइएन भने पहुचँको वातावरण 

बनाउने शृङ्खला भङ्ग हुन्छ । यसअन्तगात ममात 

सम्भारका मुद्दा लगायत गुनासा र पृष्ठपोर्णका 

लाष्ट्रग कोसँग सम्पका  राख्न े भन्न े बारेमा हुने 

सावाजष्ट्रनक बैठक तथा छलफलमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अथापूणा सहभाष्ट्रगता हुनपछा ।      
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ताष्ट्रलका ३ : सञ्चारका तररकाहरू  

तल तपाईलँ ेष्ट्रवष्ट्रभन्न सञ्चारका तररका र ष्ट्रतनीहरू ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग 

कसरी उपयुक्त छन् भन्ने बारेमा उदाहरण पाउनुहुनेछ । 

श्रव्य सङ्केत 

उदाहरण : घण्टी, आल् राम, साइरन, रेष्ट्रडयो, ढोल, 

लाउडष्ट्रमपकरबाट क्रदने सचूना । 

 

यो दषृ्ट्रष्टष्ट्रवहीन व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग उत्तम हो र 

अरूलाई पष्ट्रन उपयोगी हुन्छ ।  

 

यो कुरा माष्ट्रनसलाई सरुष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने 

काममा कसरी प्रष्ट्रतक्रक्रया क्रदने र सहयोग गने भन्न े

बारेमा क्रदइने ताष्ट्रलममा पष्ट्रन समेट्नुपछा ।  

दशृ्य सङ्केत 

उदाहरण : झण्डा, ष्ट्रनभ्द ैबल्द ैगने बष्ट्रत्त । 

 

यो सुनाइसम्बन्धी सममया भएका व्यष्ट्रक्तहरूका 

लाष्ट्रग उत्तम हो र दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया भएका 

व्यष्ट्रक्त बाहके अरूलाई पष्ट्रन उपयोगी हुन्छ ।  

 

तसथा आकष्ट्रममकको अवमथामा हतारमा क्रदइने पूवा 

चेतावनीमा श्रव्य र दशृ्य दवुै एकसाथ रूपमा भएको 

सङ्केत उपयकु्त हुन्छन् । (जमतै; आगलागीको बेला 

क्रदइने आल् राम)  
सङ्केत र हाउभाउ  

उदाहरण : साङ्केष्ट्रतक भार्ा र शारीररक हाउभाउ   

अन्य सञ्चारका तररका प्रभावकारी हुन सकेनन् भने 

यो तररका अपनाउन सम्भव छ । यसलाई 

माष्ट्रनसलाई सुरष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने काममा कसरी 

प्रष्ट्रतक्रक्रया क्रदने र सहयोग गने भन्ने बारेमा क्रदइने 

ताष्ट्रलममा पष्ट्रन समटे्नुपछा ।  

 

सुन्नमा सममया हुने व्यष्ट्रक्तले कुनै प्रकारको 

साङ्केष्ट्रतक भार्ाको ( मथानीय होस् वा राष्ट्रिय) 

प्रयोग गरी सञ्चार गना सक्छन् क्रक भनी लेखाजोखा 

गनुाहोस् । 

 

मरुण गररएका सामग्री 

उदाहरण : पोष्टर, ष्ट्रलफलेट र तमवीर । 

 

यमता सामग्रील े दषृ्ट्रष्टष्ट्रवहीन वा दखे्नमा सममया हुन े

व्यष्ट्रक्तहरूलाई भन ेअलग्याउँछ ।   

 

सन्दशेलाई सरल र छोटो रूपमा राख्नहुोस ्र ष्ट्रचत्रको 

प्रयोग गनुाहोस् ।   

 

सञ्चार गनुापने व्यष्ट्रक्तल े ब्रेल पढ्न सक्छन् भन े

उनलाई पूरक उपायको रूपमा ध्यान क्रदनुहोस ्।  
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कृतज्ञता  

पररयोजना समन्वयकताा : कोररन टे्रहरन े(सले्टर र बसोबास, रेडक्रस र रेडक्रक्रसने्ट सोसाइटीको अन्तरााष्ट्रिय 

महासङ्घ) 

 

मखु्य लखेक : ष्ट्रभदार ग्लटेे्ट, डषे्ट्रभड साका र भलेरी डरनाउडटे  

 

यस मागाष्ट्रनदषे्ट्रशकाको पुनरावलोकन आइ.एफ.आर.सी., सी.बी.एम. र ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलले संयुक्त 

सहकायामा गरेका हुन् ।  यस प्रक्रक्रयामा महत्वपणूा योगदान पुयााएका बेनोइट अउरेनचे (एच.आई.), अमन्दा 

मेकक्लले्याण्ड (आइ.एफ.आर.सी.), भलेेरी चेरर (सी.बी.एम.)लाई पष्ट्रन धन्यवाद छ ।  

 

Davaajargal Baasansuren, Laure Boukabza, Cecilia Braedt, David Brown, Javier Cidón, Em-
ma Delo, Siobhán Foran, Claire Holman, Hakan Karay, Jim Kennedy, Maria Kett, Dave 
Mather, Pablo Medina, Supriya Prabhu Mehta, Sonia Molina, Hugues Nouvellet, Patrick Oger, 

Sylvain Rouaud, Marjorie Soto Franco, Sandra d’Urzo र Antonella Vitale लाई ष्ट्रवशरे् धन्यवाद । 

उहाँहरू  पुनरावलोकन प्रक्रक्रयामा सँगसँग ैसहभागी हुनुभएको ष्ट्रथयो ।  
Nazmul Bari, Anna Bjereld, Henri Bonnin, Marion Cézard, Emmanuelle Compingt, Pilar 
Chavez, Benjamin Dard, Geoffrey Guimberteau, Seki Hirano, Habibullah Mujadadi, Monica 
Noro, Emma Pettey, Anna Pont, Atif Sheikh, Nerea Thigo, Tushar Wali, Mark Wooding and 

Jake Zarins लगायत ती सबै व्यष्ट्रक्तत्वलाई थप धन्यवाद । उहाँहरूल ेअवमथा/घटना अध्ययन तयार गरेर 

पठाउनुका साथै महत्वपणूा सुझाव क्रदनुभएको ष्ट्रथयो ।  

 

अध्याय ष्ट्रचत्र (पेज २०, ३७, ५०, ६६, ८२, ९७, ११२, १२८, १३६) : ष्ट्रसल्भा सलेेष्ट्रघन  

प्राष्ट्रवष्ट्रधक तथा अन्य उदाहरण र ष्ट्रचत्र : ष्ट्रभदार ग्लेटे्ट । 
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खण्ड : क  

क.
१. 

प ूर्
व त

या
री 

 

क
.२

. आ
कस्मिकत प्रततकायव   

 

क.१. शीघ्र पुन:प्राप्ती     
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आकष्ट्रममक व्यवमथापनका चरणमा समावशेीकरण  

खण्ड “क” तीन खण्डमा ष्ट्रवभाष्ट्रजत छ र हरेक खण्ड ष्ट्रवपद ्व्यवमथापनका ष्ट्रवष्ट्रभन्न चरणसँग सम्बष्ट्रन्धत छ ।  

तपाई ँसममया प्रष्ट्रतकायामा संलग्न हुनुहुन्छ भने ष्ट्रसधै खण्ड क २ मा जानुहोस् र अरू पष्ट्रछ पढ्नुहोस् । तपाई ँ

पूवातयारीका क्रक्रयाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईलँ े सब ै खण्डहरू अध्ययन गनुापछा, तर यससँग 

सम्बष्ट्रन्धत मखु्य सुझाव भने खण्ड क १ मा छन् । अध्याय क ३ मा क्रदएका ष्ट्रसफाररस शीघ्र पुन:प्राष्ट्रप्तका लाष्ट्रग 

उपयोगी हुन सक्छन् र ष्ट्रवपद्भन्दा बाहकेका अवमथामा पष्ट्रन उपयोगी हुन्छ ।    

 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न खण्डमा समावशे ष्ट्रवर्यवमत ु 

क१.पवूा तयारी  (Preparedness) (पषृ्ठ २१) 

क१.१.पूवातयारी योजनामा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचेतना  ( पृष्ठ २२)  

क१.२. VAC, PASSA र अरू लेखाजोखासम्बन्धी उपकरणमा समावेशीकरण ( पृष्ठ २५)  

क१.३. लष्ट्रक्षत पूवा चेतावनी र माष्ट्रनसहरूलाई सरुष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने प्रणाली ( पृष्ठ २९)  

क१.४. पहुचँ सले्टरहरू ( पृष्ठ ३२)  

 

क.२. आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकाया  (Emergency Response) (पृष्ठ ३८) 

क२.१. आकष्ट्रममक समन्वयमा अपाङ्गतासम्बन्धी सचेतना ( पृष्ठ ३९) 

क.२.२. आकष्ट्रममक आवश्यक्ता लखेाजोखामा समावेशीकरण (पृष्ठ ४२) 

क२३ आकष्ट्रममक सेल्टर र बसोबास सहयोग (पृष्ठ ४५) 

 

क.३. शीघ्र पनु:प्राष्ट्रप्त (Early Recovery) (पषृ्ठ ५१) 

क.३.१. शीघ्र पुन:प्राष्ट्रप्तसम्बन्धी समन्वयमा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचेतना (पृष्ठ ५२) 

क.३.२. ष्ट्रवपद्पश्चातका आवश्यकता लखेाजोखामा समावेशीकरण (पृष्ठ ५५) 

क.३.३. शीघ्र पुन:प्राष्ट्रप्तमा सले्टर र बसोबास सहयोग (पृष्ठ ५८)  
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ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका सञ्चारका साधन उपयोग नगरेसम्म सनु्नमा सममया हुन ेर अन्य इन्रीयसम्बन्धी 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पवूा चतेावनी सन्दशेबाट बष्ट्रञ्चत हुन्छन ्। (क.१.३.) 
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क१. पवूातयारी  

यस खण्डमा सले्टर र बसोबास क्षते्रमा योजना एवं व्यावहाररक हमतक्षेपमाफा त अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त, 

राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटी समावेश भएर समुदायमा ष्ट्रवपद्को पूवातयारी कसरी बढाउने 

भन्ने बारेमा ष्ट्रसफाररस गररएका छन् । राष्ट्रिय सोसाइटीहरूले अष्ट्रधकारीहरूलाई समावेशी पूवातयारी योजना 

बनाउन सहयोग गनुापछा र यस प्रक्रक्रयामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त तथा उनीहरूले सञ्चालन गरेका 

संमथाहरूको मुख्य भूष्ट्रमका छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुापछा ।    

यस खण्डमा समावशे गररएका ष्ट्रवर्यवमतु 

क१.१.पवूातयारी योजनामा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचतेना (पषृ्ठ २२) 

 

क१.२. VCA, PASSA र अरू लखेाजोखासम्बन्धी उपकरणमा समावशेीकरण  (पषृ्ठ २५) 

 

क१.३. लष्ट्रक्षत पवूा चतेावनी र माष्ट्रनसहरूलाई सरुष्ट्रक्षत मथानमा लजैान ेप्रणाली (पषृ्ठ २९) 

 

क१.४. पहुचँ भएका सले्टरहरू (पषृ्ठ ३२) 

आइएफआरसीको ष्ट्रवपद ्पूवातयारी नीष्ट्रतले ष्ट्रवपद्को अत्याष्ट्रधक जोष्ट्रखममा रहकेा व्यष्ट्रक्त र समुदायको 

पष्ट्रहचान गने तथा समुदायमा आधाररत ष्ट्रवपद ्पवूातयारी रणनीष्ट्रतलाई जनाउँछ । जसल ेष्ट्रवद्यमान संरचना, 

अभ्यास, सीप र ष्ट्रवपद ्सामना गने संयन्त्रलाई जनाउँछ । यस नीष्ट्रतमाफा त जोष्ट्रखममा रहकेा समदुायको 

ष्ट्रवपद्को सामना गने क्षमतामा सुधार गने भनी ष्ट्रनदषे्ट्रशत गररएको छ ।  

 

“ ……सहयोग गररएको जनसंख्या ष्ट्रवपद्को लाष्ट्रग तयारी र योजना ष्ट्रनमााणमा सहभागी हुनुपछा । सब ै

क्रक्रयाकलाप र कायाक्रमहरू ष्ट्रलङ्ग, पुमताका मुद्दा र जोष्ट्रखममा रहकेा समहूको आवश्यकताप्रष्ट्रत सम्वेदनशील 

हुनुपछा जमतै अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त”      

(१)  विपद् पूिवतयारी नीतत आइएफआरसीको १२ औँ साधारणसभाले २६ अक्टुिर १९९९ मा अबलम्बन गरेको हो ।  
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क१.१.पवूातयारी योजनामा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचेतना 

राष्ट्रिय पूवातयारी र भैपरी आउने योजना ष्ट्रनमााणमा राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटीको 

केन्रीय भूष्ट्रमका रहन्छ । ष्ट्रवपद्का बेलामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू बढी जोष्ट्रखममा पने मध्येका समूह 

हुदँाहुदँ ैपष्ट्रन योजना प्रक्रक्रयामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूसँग ज्याद ैकम परामशा गने गररन्छ ।  

 

अध्ययनहरूल े दखेाएअनुसार सन् २०११ मा जापानमा गएको सनुामी र भूकम्पका कारणल े अरू 

माष्ट्रनसहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका माष्ट्रनसहरूको मृत्युदर दगुुना ष्ट्रथयो । (२)  

१: अनभुवको नक्शाङ्कन            क.१.१.१ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई सले्टर उपलब्ध गराएको वा उनीहरूसँग काम गरेको तपाईकँो राष्ट्रिय सोसाइटी 

वा संमथाको अनुभव र योसँग भएको ष्ट्रवद्यमान क्षमता पष्ट्रहचान गनुाहोस् ।  

२: सञ्जालीकरण             क.१.१.२ 

सम्बष्ट्रन्धत क्षते्रमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसगँ काम गरररहकेा सञ्जाल वा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले 

सञ्चालन गरेका संमथाहरूको नक्शाङ्कन गनुाहोस् । यी संमथा र सञ्जाललाई समुदाय पूवातयारी योजना 

ष्ट्रनमााणसम्बन्धी गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा मुख्य भूष्ट्रमका ष्ट्रनवााह गना कसरी सहयोग गना सकु्नहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् ।   

ष्ट्रमष्ट्रश्रत र ष्ट्रववादग्रमत अवमथा ष्ट्रसजाना नहोस ्भन्नको लाष्ट्रग अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा र अपाङ्गता 

सञ्जालसँग भटे्नु पष्ट्रहल ेष्ट्रवष्ट्रभन्न क्षेत्रहरूसँग समन्वय गनुापदाछ । पूवा तयारीको चरणमा पष्ट्रन आकष्ट्रममकताको 

अवमथामा ष्ट्रनवााह गनुापने मपष्ट ष्ट्रजम्मेवारीहरूको तय गनुाहोस् ।  

(२) "Column 4: Mortality rate of people with disabilities in the Great East Japan Earthquake" from Annual Report on Government Measures for 

Persons with Disabilities (2012) Cabinet Office, Government of Japan. Retrieved from 
http://www8.cao.go.jp/shougai/english/annualreport/2012/index-pdf.html  
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एकदमै जरटल र वेवामता गनुापने जमतै “जोष्ट्रखममा रहकेा समहू” वा “ष्ट्रवशेर् आवश्यकता भएका व्यष्ट्रक्त” लाई 

छुट्याउने ।  

३: ष्ट्रवद्यमान योजनाको समीक्षा              क१.१.३ 

ष्ट्रवद्यमान योजनाको एकसाथ पुनरावलोकन/समीक्षा 

गना  सरकारी अष्ट्रधकारीहरू (खास गरेर अपाङ्गता 

र पूवातयारीसँग सम्बष्ट्रन्धत) र अपाङ्गतासम्बन्धी 

सरोकारवालालाई ष्ट्रनमन्त्रणा गनुाहोस ्। सले्टर तथा 

बसोबासको पूवातयारीमा केष्ट्रन्रत हुने र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रवर्यलाई जोड 

क्रदनुहोस् ।  

४: राष्ट्रिय मापदण्ड                             क१.१.४ 

संलग्न ष्ट्रनकायहरूल े राष्ट्रियमतरमा पहुचँ भएका 

ष्ट्रडजाइनहरूको लाष्ट्रग कानुन वा ष्ट्रनदषे्ट्रशका छन् क्रक 

छैनन् पष्ट्रहचान गनुाहोस् । छैन भन े यो पूवातयारी 

योजना ष्ट्रनमााण र लखेाजोखाको समावेशी 

प्रक्रक्रयाको एउटा अपेष्ट्रक्षत उपलष्ट्रब्ध हुनसक्छ ।   

५: जनचेतना ष्ट्रवकास                           क१.१.५ 

पूवातयारी योजनामा सावाजष्ट्रनक जनचेतना 

अष्ट्रभयान, प्रष्ट्रतकाया दलको ताष्ट्रलम र ष्ट्रवपद ्

प्रष्ट्रतकायाको अभ्यास गने कुरा समावेश गनुापछा । 

वृहत् सामुदाष्ट्रयक सचेतना PASSA र VCA को 

एउटा मुख्य उद्दशे्य हुनुपछा । (हनुेाहोस क१.२)   

६: लखेाजोखा गन ेउपकरण                  क १.१.६ 

ष्ट्रवपद ् आवश्यकता लेखाजोखा फाराममा सले्टर र 

अपाङ्गताको बारेमा प्रश्न समावेश गनुाहोस ् । यस 

फाराममा उल्लखे भएका ष्ट्रवर्यवमतुको बारेमा अन्य 

संमथाहरूसँग छलफल गनुाहोस ् । अपाङ्गतासँग 

सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रवर्यको अपाङ्गता फोकल प्वाइन्ट र  

सम्बष्ट्रन्धत संमथाहरूसँग समीक्षा आयोजना गनुाहोस ् 

। 

ष्ट्रवपद ्जोष्ट्रखम न्यूनीकरण क्रदवस, सन् २०१३ को अवसरमा प्रयोग गररएको अपाङ्गता ष्ट्रवर्यसँग सम्बष्ट्रन्धत 

जनचेतना अष्ट्रभयानको सामग्री http://www.cruzroja.org/#!dird/c371 मा हनेा सक्रकन्छ ।  

(३) The Philippines Accessibility Law of 1983 (Batas Pambasa Bilang 344), for example, states that all buildings and infrastructure for public use 
must be fully accessible. The law includes minimum standards and clear penalties for non-compliance.  
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क.१.१ : घटना अध्ययन  

राष्ट्रिय तर्थयाङ्कअनुसार सन् २०१० मा हाइटीमा गएको भूकम्प पूवा त्यहाँ ८,००,००० अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरू ष्ट्रथए । सरकारी अनुमानअनुसार ष्ट्रवपद्को कारण ३,००,००० घाइते भए । धेरैल े दीघाकालीन 

अपाङ्गताको अवमथामा बाँच्नु परररहकेो छ । (४) 

ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलल े पहुचँसम्बन्धी मदु्दामा जनचेतना जगाउन र ष्ट्रवपद ् व्यवमथापनमा नागररक 

समाजको क्षमता ष्ट्रवकास गने रतु प्रष्ट्रतकाया संयन्त्र पररयोजनाको पहल गयो ।  

भूकम्पको अनुभववाट ष्ट्रसकेर पूवातयारीमा सुधार गना ष्ट्रवपद ् तथा जोष्ट्रखम व्यवमथापन राष्ट्रिय प्रणाली 

(SNGRD, जसको हाइरटइन रेडक्रस पष्ट्रन एउटा भाग हो)ले पहुचँलाई साइट एण्ड इभ्याकुएसन सेन्टर 

म्यानेजमेन्टसम्बन्धी राष्ट्रिय नीष्ट्रतमा समावेश गना चाह्यो ।  

पुहुचँको बातावरण बनाउने र माष्ट्रनसहरूलाई सुरष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने पद्धष्ट्रत सम्बन्धमा ह्याण्डीक्याप 

इन्टरनेशनलल ेअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको समावेशीकरणको लाष्ट्रग राज्य सष्ट्रचवको कायाालय (BSEIPH) 

को मवीकृष्ट्रत र सहकायामा ताष्ट्रलम एवं प्राष्ट्रवष्ट्रधक ष्ट्रसफाररस प्रदान गर् यो । 

राष्ट्रिय पूवातयारीसम्बन्धी दमतावजेहरूमा पहुचँका सम्बन्धमा ष्ट्रवशेर् उल्लखे गररनुल े काम गनालाई सहज 

बनाएको छ । पररणाममवरूप ष्ट्रवपद ् पूवा माष्ट्रनसहरूलाई सुरष्ट्रक्षत राख्न बनाएका केन्रहरू (Evacuation 

centers)लाई मतर उन्नष्ट्रत गरी पहुचँसम्बन्धी उच्च मापदण्ड अपनाइयो र यसमा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूले सञ्चालन गरेका संमथाहरूको सलंग्नता बष्ट्रलयो रह्यो ।  

तलको ष्ट्रलङ्क पष्ट्रन हनेुाहोला  : 

1. SNGRD publication: Guide de Gestion des Abris d’Evacuation http://www.eshelter- ccmhaiti.info/jl/
pdf/2013/Guide-Abris- Evacuation-2013-FR.pdf 

2. BSEIPH publications: http://www.seiph.gouv.ht/category/ publications/ 

(४) Pan American Health Organization. 2010 Earthquake in Haiti: PAHO/WHO Situation Report on Health Activities Post Earth-

quake.  
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क.१.२. VCA, PASSA र अन्य सहभाष्ट्रगतासम्बन्धी लेखाजोखा उपकरण  

वल्नरएष्ट्रवष्ट्रलरट कपाष्ट्रसटी अनाष्ट्रलष्ट्रसस (VCA)  र पाटीष्ट्रसपटेरी एप्रोच टु सेल्फ सेल्टर अवेयरनसे 

(PASSA )  रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटील ेबारम्बार उपयोग गने उपकरण हुन् ।  

उल्लेष्ट्रखत प्रत्येकमा सहभाष्ट्रगतासम्बन्धी उपकरण र अवधारणाको समहू समावेश छन् । यस उपकरणले 

समुदायसँगै कमाचारी र मवयंसेवकलाई सक्षम बनाउँछ र सामान्य अवमथा र सेल्टरसँग सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रवर्यमा 

खतराको अवमथा, जोष्ट्रखमको मात्रा, क्षमता र प्राथष्ट्रमकताहरू पष्ट्रहचान गछा । तल ष्ट्रभसीए र 

पीएएसएसएलाई अपाङ्गता समावेशी कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा खास ष्ट्रसफाररस प्राप्त गना सकु्नहुनेछ ।  

ती ष्ट्रसफाररस अन्य समुदायमा आधाररत लखेाजोखा र अवधारणामा पष्ट्रन प्रयोग हुनसक्छन् । जमतैः 

समुदायमा आधाररत मवामर्थय र प्राथष्ट्रमक उपचार (CBHAF) । यस खण्डको अन्त्यमा रहकेो Further 

Reading अन्तगात PASSA र VCA कसरी गने भन्ने बारेमा सामान्य मागादशान पाउनुहुनेछ ।  

१:समावशेी योजना ष्ट्रनमााण                  क१.२.१ 

समुदायसँगको छलफलको सुरूवातदषे्ट्रख अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्त र उनीहरूका सवालहरूलाई समावेश 

गराउन मपष्ट प्रष्ट्रतवद्धता जनाउनुपदाछ । अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तको क्षमतालाई सहयोग पुयााउनु 

अवरोध र जोष्ट्रखमको मात्रालाई घटाउने मुख्य तत्व 

हो ।  

 

२: सक्रक्रय सहभाष्ट्रगता                          क१.२.२ 

VSCA र PASSA प्रक्रक्रयामा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथा र मवावलम्बी समूहलाई सलंग्न गनुा 

पदाछ । उनीहरूल ेसूचनामा सहयोग गना, अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहभाष्ट्रगताको लाष्ट्रग उत्प्रेररत 

गना र महत्वपूणा सुझाव क्रदन सक्छन् । 

 

(५) Several of these recommendations have been inspired by the Handicap International publication Disability Inclusive Community Based Disas-

ter Risk Management: A toolkit for practice in South Asia (2012). 
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३: ताष्ट्रलम                                   क१.२.३ 

मवयंसेवक र कमाचारीहरूका लाष्ट्रग ताष्ट्रलममा 

अपाङ्गतासम्बन्धी सवाल समावेश गनुाहोस ् । 

मुख्य सन्दशेःः 

 आकष्ट्रममकताको असरलाई बुझ्न अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी 

गनुाहोस् । 

 ष्ट्रवष्ट्रभन्न ढाँचा र माध्यमको प्रयोग गरी सरल, 

मपष्ट र सामञ्जमयपूणा सन्दशे प्रवाह गनुाहोस ्।  

 समुदायमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको 

सामाष्ट्रजक अवमथाको बारेमा बुझ्नुहोस्  । 

लेखाजोखालाई पूणारूपमा सहभाष्ट्रगतामूलक 

बनाउन पयााप्त समय क्रदनुहोस् । बहु ढाँचामा 

सूचना तयार गना, पहुचँसष्ट्रहतको बैठक बस्ने मथान 

पाउन, यातायात व्यवमथा गना, घरघरमा पुग्न र 

अपाङ्गता सवालमा कमाचारीलाई ताष्ट्रलम क्रदन 

केही बढी समय लाग्न सक्छ । 

४: लखेाजोखा उपकरण                      क१२४ 

प्रश्नावली र लेखाजोखा उपकरणलाई अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग पहुचँयुक्त बनाउने र 

अपाङ्गतासम्बन्धी तथा अवरोधसम्बन्धी प्रश्नहरू 

समावेश गने काया गनुाहोस् । 

उदाहरण : 

 समुदायमा वा बसोबास क्षेत्रमा अवरोध पष्ट्रहचान गना गररने भ्रमण (transect walk ) मा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरुलाई साथमा ष्ट्रलनुपदाछ ।  

 कुनै खास वगाको अलग्गै समहू बनाउनुको सट्टा समुदायका ष्ट्रवष्ट्रवध सदमयहरू (बालबाष्ट्रलका, ज्येष्ठ 

नागररक, गभावष्ट्रत मष्ट्रहला, अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त आक्रद )को समूह बनाउनुपदाछ । यसल ेअवरोध र 

अनुभवलाई एकअकाामा आदानप्रदान गना सक्छन् ।  

 अन्तवाातााको बेला ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता पष्ट्रहचान गना र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले सेल्टर र 

बसोबास गरररहकेा मथानहरूमा दषै्ट्रनक कामहरू गदाा अनुभव गरररहकेा अवरोध थाहा पाउन प्रश्नहरू 

सोधु्न होस ्।    
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५ सचूना                                          क१.२.५ 

पहुचँयुक्त मथानमा आयोजना गररएको सूचना र 

सचेतनासँग सम्बष्ट्रन्धत बैठकमा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई बोलाइने (सही समयमा) कुरा 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।   

६ गहृ भटे/घरदलैो                             क१.२.६ 

घरबाट बाष्ट्रहर ष्ट्रनमकन नसके्न अवमथामा रहकेा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई उनीहरूका घरम ैगएर 

भेट गनुाहोस ् । यसबाट उनीहरूका आवश्यकता 

लेखाजोखाको तर्थयाङ्कमा प्रष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रम्बत हुन सके्नछ । 

७ प्रष्ट्रतवदेन                          क१.२.७ 

VCA र PASSA को प्रष्ट्रतवेदनमा अपाङ्गताको मुद्दालाई मपष्ट रूपमा दखेाउनुहोस् । अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूले समुदायमा अनुभव गने अवरोध र सामना गने संयन्त्रमा ष्ट्रवशेर् ध्यान केष्ट्रन्रत गनुाहोस् । अवरोध 

कम गना र अवरोधको सामान गने संयन्त्रलाई गने सहयोग पुयााउने खालका काया ष्ट्रसफाररस गनुाहोस ्।   

८ तर्थयलाई प्रमततु गन े                    क१.२.८ 

सबैका लाष्ट्रग पहुचँयकु्त हुने ढाँचामा लेखाजोखाबाट प्राप्त तर्थयलाई समुदायमा प्रमतुत गनुाहोस् । लखेाजोखाको 

मूल्याङ्कनमा पष्ट्रन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहभागी गराउनुहोस् । 

VCA र PASSA गदाा सुरूमा र अन्त्यमा पेश गररएका प्रश्नहरू समुदायको अपाङ्गतालाई हनेे दषृ्ट्रष्टकोणमा 

कुनै पररवतान आएको छ क्रक भनेर मापन गने उपकरण हुनसक्छ ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको जोष्ट्रखमको अवमथा लेखाजोखा गदाा सेल्टर र बसोबाससँग वा भौष्ट्रतक 

पहुचँसँग असम्बष्ट्रन्धत सवालहरू पष्ट्रन पत्ता लगाउनुहुनेछ । यमता सवालहरूको पष्ट्रन फलोअप गना, सम्बोधन 

गना र प्रेर्ण सेवा क्रदन तयार रहनुहोस् ।   
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क.१.२. घटना अध्ययन  

 भारतको उष्ट्रडसा राज्यमा बंगालको खाडी क्षते्र सामुष्ट्रन्रक आँधी र बाढीको कारणले जोष्ट्रखमको 

अवमथामा छ । यस क्षेत्रमा ष्ट्रवपद ् सेल्टरमा गररएको पहुचँसम्बन्धी लेखापरीक्षणमा ह्याण्डीक्याप 

इन्टरनेशनलल ेVCA, पूवातयारी योजना ष्ट्रनमााण र ष्ट्रवपद्का अवमथाको नक्कली अभ्यास (Mock Drills) मा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई धेरै मात्रामा ववेामता गररएको तथा यमता काममा उनीहरूले योगदान गना 

सक्छन् भन्ने बारेमा कसकैो पष्ट्रन सोच नरहकेो तर्थय पत्ता लगायो ।  

 अक्टुवर सन् २०११ मा भराक ष्ट्रजल्लाको नउगाउँमा कम्युष्ट्रनटी साइक्लोन सेल्टर म्यानेजमेन्ट एण्ड 

मेष्ट्रन्टनेन्स कष्ट्रमटीको समतेको संलग्नतामा VCA गररएको ष्ट्रथयो ।  

 सामुदाष्ट्रयक कायाकतााहरूल े अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र ष्ट्रतनका पररवारहरूलाई घरघरम ै गएर 

पररयोजनाका बारेमा बताए । पष्ट्रहलोपटक अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सहभाष्ट्रगताको लाष्ट्रग उनीहरूलाई 

CSMMC द्वारा औपचाररक ष्ट्रनमन्त्रणा क्रदइयो जसले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई यस प्रक्रक्रयामा 

समावेश हुन ष्ट्रनकै उत्साष्ट्रहत गर् यो ।  

 VCA को अभ्यास गरी अन्य व्यष्ट्रक्तहरू लगायत अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूबाट पष्ट्रन पयााप्त 

सुझावहरू सङ्कलन गररयो । यसमा सहजकतााहरूल ेदखे्नमा सममया हुन ेव्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग चष्ट्रम्कलो रङ्ग र 

वमतुहरू प्रयोग गरे । क्रकनकी उनीहरूले यसलाई हनेा र अनुभूत गना सकून तथा यसैगरी सुन्नमा सममया 

हुनेहरूका लाष्ट्रग ठूलो आवाजमा छलफल सञ्चालन गरे । यसबाट ष्ट्रवपद्बाट समुदायमा रहकेा ष्ट्रवष्ट्रवध समहूहरू 

कसरी प्रभाष्ट्रवत हुने रहछेन् भन्नेबारेमा समुदायले उपयोगी जानकारी हाष्ट्रसल गरे ।  

 

साभार : Disability Inclusive Community Based Disaster Risk Management: A toolkit for practice in South 

Asia, Handicap International (2012). 

२८ 



रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

क.१.३. लष्ट्रक्षत पवूाचतेावनी प्रणाली र सरुष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने  

राष्ट्रिय सोसाइटील े पूवा सूचना/चेतावनी प्रणाली लगायत प्रष्ट्रतकायालाई सक्रक्रय गराउन प्रयोग गने योजना 

गरेका सब ैप्रक्रक्रया अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा हुनुपछा ।  

समावेशी पूवा चेतावनी/सूचना प्रणालीले ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका सञ्चारसम्बन्धी 

आवश्यकतालाई ध्यान पर्ु याउने गदाछ । पूवा सूचना सन्दशेहरूमा काम गनाको लाष्ट्रग यसल ेअपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको क्षमतालाई पष्ट्रन ष्ट्रवचार पुर् याउँछ । (७)  

VCA/PASSA र अवरोध, सेवामा पहुचँ र समदुायमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको क्षमताको बारेमा गरेको 

घरधुरी सभेक्षणका तर्थयलाई उल्लखे गनुाहोस् ।  

१: समावशेी योजना                   क१.३.१ 

पूवा चेतावनी/सूचना प्रणालीको व्यवमथापन र 

योजना बनाउने ष्ट्रजम्मेवार समूहमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रन संलग्न छन् भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गनुाहोस् ।  

२: सक्रक्रय सहभाष्ट्रगता          क१.३.२ 

जोष्ट्रखमको अनुगमन गदाा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहभागी गराउनुहोस् । जमतै : वर्ाा 

र पानीको तह मापन गने वा रेष्ट्रडयोका ररपोटाहरू 

सुन्ने ।  

३: चतेावनी सन्दशेमा पहुचँ                    क१.३.३ 

उपलब्ध सूचना माध्यमहरूको समीक्षा गनुाहोस ् । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग उनीहरूल ेउपयुक्त ठान्न े

सञ्चार साधनका बारेमा छलफल गरी सूचनामा पहुचँ बढाउनुहोस् । (हनुेाहोस् ग१.१)  

(७) For more detail, see the Community Early Warning System: Guiding Principles by IFRC, e.g. Guiding Principle 12: Target and reach disadvan-

taged and vulnerable groups (http://www.ifrc.org/PageFiles/103323/1227800-IFRCCEWS-Guiding-Principles-EN.pdf).  

२९ 



रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

४ : सरुष्ट्रक्षत मथानमा लजैान ेयोजना                  क१.३.४ 

हरेक व्यष्ट्रक्तको गणना गना समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको संमथाहरूसँग सञ्चारको एउटा शृङ्खला 

मथाष्ट्रपत गनुाहोस् । सहयोगको आवश्यकता पने व्यष्ट्रक्तहरूलाई सरुष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने योजना बनाउनुहोस् ।   

उदाहरणको लाष्ट्रग श्रवण सममया हुन े व्यष्ट्रक्तल े

घरदलैोमै गएर क्रदइने बोलीरहीत सन्दशे (जमतैः 

दशृ्य सङ्केत) ष्ट्रलनसक्छन् । आवागमनमा सममया 

हुने व्यष्ट्रक्तले मथानीय उद्धार टोलीका सदमयहरूबाट 

प्राथष्ट्रमकताका आधारमा सुरष्ट्रक्षत मथानमा साने 

सहयोग प्राप्त गना सक्छन् ।  

खास गरी बाढीको जोष्ट्रखम भएको क्षते्रमा 

माष्ट्रनसहरूलाई सुरष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने योजनामा 

अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरू एकठाउँबाट 

अको ठाँउमा कसरी 

आवागमन गछान् भन्न े

कुरामा ध्यान क्रदनुपछा । 

केही अवमथामा, जहाँ 

खम्बा गाडरे परम्परागत 

सेल्टरहरू बनाइन्छ, 

आवागमनमा सममया हुने 

अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका लाष्ट्रग कुनै 

संरचना छोडन वा प्रवेश 

गना ष्ट्रघनी प्रणालीको 

उपयोग गररन्छ । 

५ : ताष्ट्रलम                 क१.३.५ 

कसरी पूवा चेतावनी\सचूना प्रणालील े काम गछा, 

चेतावनी सङ्केत भनेका के हुन् र के कमता कामहरू 

गनुापछा ? भन्ने ष्ट्रवर्यमा क्रदइने ताष्ट्रलममा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त, उनीहरूलाई हरेचाह गने 

व्यष्ट्रक्त र पररवारका सदमयलाई संलग्न गररन्छ भन्न े

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुापदाछ ।  

 

६: समावशेी ष्ट्रसमलुसेन अभ्यास                 क१.३.६ 

ष्ट्रवपद्सम्बन्धी ष्ट्रसमलुसेन अभ्यासहरू र ष्ट्रिलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पष्ट्रन सहभागी 

गराउनुहोस् । सबैलाई प्रभाष्ट्रवत वा ष्ट्रवपद्बाट पीष्ट्रडत व्यष्ट्रक्तको भूष्ट्रमकामा मात्र नभएर ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका 

भूष्ट्रमका ष्ट्रनवााह गने अवसर क्रदनुहोस ्।  
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क.१.३. घटना अध्ययन  

 ष्ट्रवपद्को अवमथामा महत्वपूणा सूचना प्रायः श्रब्य माध्यमबाट प्रदान गररन्छ । जापानमा सन् २०११ 

को माचामा आएको ष्ट्रवनाशकारी भूकम्प र सुनामी पश्चात रेष्ट्रडयो प्रशारण तथा सवारी साधनमा 

लाउडमपीकर राखेर प्रभाष्ट्रवत जनतामा सूचना पुर् याइएको ष्ट्रथयो । 

 बष्ट्रहरा व्यष्ट्रक्तहरूलाई सनु्नमा सममया हुन्र्थयो र यसरी क्रदइएका सूचना उनीहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा 

भएनन् । त्यमतो बलेा यसबारेमा बताइक्रदन र हरेचाह गने व्यष्ट्रक्त भएनन् भने बौष्ट्रद्धक अपाङ्गता भएका 

माष्ट्रनसहरू यो अवसरबाट बष्ट्रञ्चत हुन्थे । आवागमनमा करठनाइ हुने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू भौष्ट्रतक 

अवरोधको कारणले सहयोगको अभावमा सूचनामा भनेअनुसार गना असमथा भए । ष्ट्रवक्रकरणको खतराको 

कारणल ेपष्ट्रन माष्ट्रनसहरूलाई घरष्ट्रभत्रै झ्यालढोका बन्द गरेर बष्ट्रसरहन बाध्य बनायो जसका कारण उनीहरूल े

आवाजबाट क्रदइएका सूचनाहरू सुन्न सकेनन् । 

 ष्ट्रवपद्को तुरून्त पश्चात PLUS Voice नामक एउटा ष्ट्रनजी कम्पनीले ष्ट्रभष्ट्रडयोफोन वा 

ममाटाफोनमाफा त ईवेट, ष्ट्रमयागी र फुकुसीमा भन्ने मथानमा बसोबास गनेहरूका लाष्ट्रग ष्ट्रनःशुल्क साङ्केष्ट्रतक 

भार्ा सेवा प्रदान गयो । यस दरूसञ्चार सहयोगको माध्यमबाट सनु्न सममया हुने अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई सूचना र ष्ट्रवपद्सम्बन्धी चेतावनीमा पहुचँ पुर् याउन नयाँ तररका उपयोग गररयो ।   
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क.१.४ पहुँचमा आकष्ट्रममक इभ्याकुएसन सले्टर    

अमेररकी अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन : “ ष्ट्रवपद ्सले्टरको लाष्ट्रग रूजु सूची”  

“ष्ट्रवपद ्सले्टरको उच्चमतरको कायायोजनामा मुख्य रूपमा पयााप्त खाना, पानी र ओढ्नेसष्ट्रहतका वमतुको राम्रो 

भण्डारणलाइा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुापदाछ । योजनामा यमता सेल्टरहरू अपाङ्गता भएका माष्ट्रनसहरूका लाष्ट्रग पष्ट्रन 

पहुचँयुक्त छन् भन्न ेकुरा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत हुनुपदाछ ।”  

ष्ट्रवपदमा बनाइने सेल्टरहरू ष्ट्रवष्ट्रभन्न रूपमा आउँछन् : केही अवमथाहरूमा ष्ट्रतनीहरू पष्ट्रहले नै कुनै खास 

प्रकारको खतरा जमतै आँधीसँग लकन सके्न गरी बनाइन्छ र अन्य अवमथामा ती ष्ट्रवपद्का अवमथामा मात्र 

ष्ट्रवद्यालय वा सामुदाष्ट्रयक केन्रहरू जमता साझा सेल्टरहरूमा पररणत गररन्छन् । ष्ट्रवनापहुचँका सेल्टरहरूल े

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका सरंक्षण, आत्मसम्मान र सहयोग पाउने अष्ट्रधकारलाई अप्यारोमा पाछा । 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अष्ट्रधकारसम्बन्धी महासष्ट्रन्धकाअनुसार ष्ट्रवद्यालय र सावाजष्ट्रनक भवनहरूमा 

पहुचँ पुयााउने कुरा पूवातयारीका उपायमात्र भन्दा केही माष्ट्रथको कुरा हो । (अनुसूची ३, पेज १५४ हनुेाहोस्)  

१: सले्टर नक्शाङ्कन गनुाहोस ्            क१.४.१ 

ष्ट्रवपद्का अवमथामा माष्ट्रनसहरूलाई सुरष्ट्रक्षत राख्न 

बनाइएका सेल्टरहरूका लाष्ट्रग पष्ट्रहचान गररएका 

सुष्ट्रवधाको नक्शाङ्कन गनुाहोस् ।   

२: अवरोधहरू पष्ट्रहचान गनुाहोस ्            क१.४.२ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेसामना गने अवरोध 

पष्ट्रहचान गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूलाई संलग्न गराएर भ्रमण गनुाहोस ्।   

३: पहुचँ बनाउने                                 क१.४.३  

माष्ट्रनसलाई सुरष्ट्रक्षत मथानमा राख्न बनाइएका 

सेल्टरहरूलाई आवश्यक उपाय अपनाइ पहुचँयुक्त 

बनाउनहुोस् (ख.२.३ हनुेाहोस्) । बाँकीको लाष्ट्रग 

उपयुक्त बकैष्ट्रल्पक उपाय अपनाउनहुोस्  ।   

सामान्यतया मथायी अनुकूलता सावाजष्ट्रनक 

भवनहरूका लाष्ट्रग ष्ट्रसफाररस गररन्छ । यमतो 

सम्भव छैन भने ष्ट्रवपद्का अवमथामा अमथायी 

समाधानको बारेमा पष्ट्रन ष्ट्रवचार गनुाहोस् । 

(जमतैः यताउता लैजान सक्रकने र् याम्प र 

शौचालय) 
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बाढीको जोष्ट्रखम भएका क्षेत्रमा भूइँतला सरुष्ट्रक्षत छ क्रक छैन ष्ट्रवचार गनुाहोस् । छैन भने माष्ट्रथल्लो तहमा 

अवरोधमुक्त पहुचँ जरूरी हुन्छ ।  

४: आरष्ट्रक्षत मथान          क१.४.४ 

आवागमनमा सममया हुने र दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग अवरोधमुक्त 

हुनेगरी अलग्गै शौचालय तथा सरसफाइ 

सुष्ट्रवधासष्ट्रहत भूइँतलामा मथान आरष्ट्रक्षत गनुाहोस ्।  

६: सचूना केन्र                क१.४.६ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग र सचूना 

उपलब्ध गराउन सूचना केन्रसम्बन्धी योजना 

बनाउनुहोस् (अपाङ्गता डमेक, ख.१.१.१० 

हनेुाहोस्) । समुदायलाई सचेत तुल्याउनुहोस ्।  

५: जगडेा          क१.४.५ 

आकष्ट्रममक सेल्टरहरूमा सहायक सामग्रीको जगेडा 

गनुाहोस् । जमतैः आकष्ट्रममक ह्वीलष्ट्रचयर, बसैाखी, 

हहकँन प्रयोग गररने फे्रम, सेतोछडी, यताउता लैजान 

सक्रकने शौचालय । यमता वमतुको छनौटको लाष्ट्रग 

मथानीय अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथासँग 

परामशा गनुाहोस ्। 

७: मथलगत भ्रमण                 क१.४.७ 

पूवातयारीका बेला अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र 

उनीहरूको हरेचाह गनेहरूका लाष्ट्रग नष्ट्रजकका 

सेल्टरहरूको भ्रमण गराउनुहोस् । यसबाट 

उनीहरूलाई अन्य मथान र ष्ट्रतनीहरूको अवमथाका 

बारेमा थाहा पाउन सहज हुनेछ ।   

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सेवा क्रदने सङ्घसंमथाका पररसरलाई ष्ट्रवपद्को बेलामा माष्ट्रनसहरूलाई राख्न े

सुरष्ट्रक्षत मथानका रूपमा उपयोग गररनुहुदँनै । बरू यसको सट्टा पूवातयारीमा वा आकष्ट्रममक अवमथाभर 

पररचालन गना त्यमता समंथाहरूको क्षमता ष्ट्रवकास कसरी गने भन्ने ष्ट्रवचार गनुापछा ।  
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क.१.४. अवमथा अध्ययन  

सन् १९९१ मा आएको एउटा आँधीपश्चात अलेष्ट्रक्दया (बंगलादशेको समुन्र क्रकनारको एउटा गाउँ)मा 

आकष्ट्रममक सले्टर बनाइयो । यस आँधीले १० जना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त लगायत १२० जनाको ज्यान 

ष्ट्रलएको ष्ट्रथयो । 

 सन् २०११ मा ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलले पहुचँसम्बन्धी लेखापरीक्षण गर् यो जसले सले्टरहरू 

पहुचँमा नभएको दषे्ट्रखयो । बाटोघाटो एकदम ै ष्ट्रहलो ष्ट्रथयो र सले्टर राष्ट्रखएको मथलसम्म जाने ठाउँमा 

ह्वीलष्ट्रचयर प्रयोग गने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग अवरोध ष्ट्रथए । भवनको भूइँ र पष्ट्रहलो तलाको 

बीचमा कुनै र् याम्प ष्ट्रथएन । शौचालयका ढोका ह्वीलष्ट्रचयर प्रयोगकतााका लाष्ट्रग ष्ट्रनकै साँघरुा ष्ट्रथए र ष्ट्रभत्र 

कुनै समात्ने बार ष्ट्रथएनन् । मवष्ट्रनदषे्ट्रशत हुनलाई कुनै सङ्केत राष्ट्रखएको पाइएन र ष्ट्रवजुष्ट्रलबत्तीका ष्ट्रमवचहरू 

ह्वीलष्ट्रचयर प्रयोगकतााका लाष्ट्रग ष्ट्रनकै अग्लो मथानमा ष्ट्रथए ।  

 तर्थयहरूको आधारमा ह्याष्ट्रण्डक्याप इन्टरनेशनल र यसको साझेदार योङ्ग पावर इन सोष्ट्रसयल 

एक्सनले प्रवेशद्वारमा रहकेो अवरोध हटाउन भइँूतलासम्म पगु्न समात्न ेबारसष्ट्रहतको र् याम्पको ष्ट्रनमााण गरे । 

शौचालयमा प्रवेश गने ढोकाहरूलाई चौडा गररयो । शौचालय मेच, समात्ने बार र पहुचँसष्ट्रहतको पानी फ्लस 

गने प्रणाली जडान गररयो ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई समावेश गने साइक्लोन सले्टर म्यानेजमेन्ट कष्ट्रमटीले के उपाय 

लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ष्ट्रवर्यमा ष्ट्रनणाय गना मद्दत गर् यो । पष्ट्रहल े अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले यी 

सेल्टरहरूलाई वेवामता गरेका ष्ट्रथए अथवा पहुचँको अभावले अष्ट्रन्तम समयमा मात्र उनीहरूलाई सुरष्ट्रक्षत 

मथानमा लष्ट्रगएको ष्ट्रथयो । नक्कली अभ्यास र यस पररवतानलाई हनेाका लाष्ट्रग अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले 

गरेको भ्रमणले पष्ट्रन जनचेतनामा अष्ट्रभवृष्ट्रद्ध गना तथा ष्ट्रवपद्को बेलामा सले्टरको उपयोग गना आत्मष्ट्रवश्वासको 

ष्ट्रवकास गना सहयोग गर् यो ।।  
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थप अध्ययनको लाष्ट्रग  

CBM (2012), Inclusion Made Easy: A  quick program guide to disability in development. http://
www.cbm.org/Inclusion-Made-Easy-329091.php 
ECHO, HI (2009), Mainstreaming disability into disaster risk reduction: a training manual. http://
preventionweb.net/go/24772 
Handicap International (2012), Disability Inclusive Community Based Disaster Risk Management: A 
toolkit for practice in South Asia. http://disabilityindrr.org/resourcespage/ 
Nicaraguan Red Cross (2012), Inclusion of persons with disabilities in disaster preparedness and risk 
reduction. http://www.alnap.org/pool/ files/disabilities-in-drr.pdf 
 

VCA र PASSA को लाष्ट्रग  
IFRC (2007), What is VCA? An introduction to vulnerability and capacity assessment. http://
www.ifrc.org/Global/Publications/ disasters/vca/whats-vca-en.pdf 
IFRC (2007), How to do a VCA: A practical step-by-step guide for Red Cross Red Crescent staff and 
volunteers. http://www.ifrc.org/Global/ Publications/disasters/vca/how-to-do-vca-en.pdf 
IFRC (2007), VCA toolbox & reference sheets. http://www.ifrc.org/ Global/Publications/disasters/
vca/vca-toolbox-en.pdf 
IFRC (2011), PASSA: Participatory Approach for Safe Shelter Awareness https://www.ifrc.org/
PageFiles/95526/publications/305400- PASSA%20manual-EN-LR.pdf 
 

पवूा चतेावनी प्रणालीको लाष्ट्रग  

IFRC (2012), Community Early Warning System: Guiding Principles. http://www.ifrc.org/
PageFiles/103323/1227800-IFRC-CEWSGuiding- Principles-EN.pdf 
IFRC (2013), Public awareness and public education for disaster risk reduction: a guide. http://
www.ifrc.org/Global/Publications/ disasters/reducing_risks/302200-Public-awareness-DDRguide-
EN.pdf 
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रूजसुचूी क१: पवूातयारी  

 ष्ट्रवपद ्जोष्ट्रखम न्यूनीकरण गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध वा पूवातयारीका सुरूदषे्ट्रख नै अपाङ्गतालाई समावेश गराउँद ैलष्ट्रगएको छ ।  

 पहुचँयुक्त सेल्टर लगायत अपाङ्गताका सवालसँग सम्बष्ट्रन्धत संमथागत अनुभव र क्षमता पयााप्त बटुष्ट्रलएको छ ।  

 पूवातयारीका गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा राष्ट्रिय सोसाइटीहरू, अष्ट्रधकारीहरू र अन्य सरोकारवालासँगै अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूलाई पष्ट्रन प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्व गराइएको छ ।  

 अपाङ्गताको पररप्रेक्ष्यबाट ष्ट्रवद्यमान सेल्टर र बसोबास व्यवमथापन योजनामा मथानीय अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूका संमथाहरूलाई पष्ट्रन भाग ष्ट्रलन बोलाइएको छ ।   

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई योजना ष्ट्रनमााणका कामहरूको बारेमा सूष्ट्रचत (पहुचँयुक्त बहुढाँचामा सूचनाहरू 

उपलब्ध गराइ )गररन्छ र भाग ष्ट्रलन बोलाइन्छ । 

 सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी पूवातयारी योजना ष्ट्रनमााणमा अपाङ्गताका सवालमा सावाजष्ट्रनक जनचेतना अष्ट्रभयान 

पष्ट्रन समेरटएको छ ।   

 पहुचँसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन र ष्ट्रनदेष्ट्रशकाहरू उपलब्ध छन् भने ष्ट्रतनलाई पूवातयारीको उपायको लाष्ट्रग सुरूवातको 

ष्ट्रबन्दकुा रूपमा उपयोग गररन्छ ।   

 लेखाजोखा उपकरण तथा फारामहरू अध्यावष्ट्रधक गररएका छन् र अपाङ्गतालाई समेरटएको छ ।  

 मथानीय अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई समुदायमा पररचालन गना र 

तर्थयाङ्क सङ्कलन गना मद्दत गछान् ।  

 अपाङ्गताको सवालहरू VCA र PASSA का प्रष्ट्रतवेदनहरूमा दषे्ट्रखने गरी प्रमतुत गररएका छन् र ती 

प्रष्ट्रतवेदनहरू पहुचँसष्ट्रहतका ढाँचामा छन् ।  

 आकष्ट्रममक अवमथामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सूचना गने, पत्ता लगाउने, सहयोग गने ष्ट्रजम्मेवारी र 

तररका पष्ट्रहचान गररएका छन् ।   

 चेतावनी पूवा र सुरष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने ष्ट्रवर्यमा समुदायका सबै सदमयहरू संलग्न छन् भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना 

सञ्चारको एउटा शृङ्खला मथाष्ट्रपत गररएको छ । 

 सुरष्ट्रक्षत मथानमा बनाइएका आकष्ट्रममक सेल्टरहरू र सुरष्ट्रक्षत मथानमा लैजाने मागालाई ष्ट्रतनको पहुचँको 

मतरअनुसार नक्शाङ्कन गररएको छ ।   

 मथायी वा अमथायी सामाधान अपनाइ सेल्टरहरूलाई पहुचँयुक्त बनाउन तथा मष्ट्रहला र पुरूर्लाई अलग्गै 

पहुचँका सुष्ट्रवधा क्रदने उपाय अपनाइएका छन् ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू सुरष्ट्रक्षत मथानमा बनाइएका सेल्टर, ती सेल्टर रहकेो ठाउँ र यसको लेआउटको 

बारेमा पररष्ट्रचत छन् । सुरष्ट्रक्षत मथानमा साने अभ्यासमा सहभागी भएका छन् ।  
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आकष्ट्रममक अवमथामा सचूना र सवेाको सीष्ट्रमत पहुचँ न ैअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेसामना 

गरररहकेा मखु्य अवरोधमध्य ेहुन ्।  
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क.२ आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकाया 

साभार : मवामर्थयको लाष्ट्रग अपाङ्गता र आकष्ट्रममक जोष्ट्रखम व्यवमथापन  

"अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले अक्सर आकष्ट्रममकताको अवमथा पूवा, त्यसको अवष्ट्रधभर र त्यसको 

धेरैपष्ट्रछसम्म उपयुक्त […] सले्टरहरूमा उनीहरूको पहुचँलाई अवरूद्ध पाने अवरोधको सामना गछान् । 

सेल्टर र बसोबास व्यवमथा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा छन् भनी सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना उपयुक्त 

ष्ट्रडजाइन र योजना बनाउनु आवश्यक छ" CBM, IFRC, IOM, UNICEF, UNISDR, WHO 

( 2 013 )   

प्राकृष्ट्रतक ष्ट्रवपद्ले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अवमथासँग सामना गने सके्न संयन्त्रलाई बाधा गने नयाँ 

अवरोध ष्ट्रसजाना गछा । पूवातयारी समावेशी भएन भने र प्रष्ट्रतकायासँग सम्बष्ट्रन्धत क्रक्रयाकलापल ेअपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई लष्ट्रक्षत गना सकेन भने उनीहरूमाष्ट्रथ जोष्ट्रखम तथा खतराको तहमा बृष्ट्रद्ध हुनेछ ।  

 

सेल्टर सबैको लाष्ट्रग आधारभूत आवश्यकता हो । आकष्ट्रममक सले्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत क्रक्रयाकलापमा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई लष्ट्रक्षत गदाा ष्ट्रवपद्बाट प्रभाष्ट्रवत सब ै जनसंख्यालाई बचाउन महत्वपूणा 

भूष्ट्रमका ष्ट्रनवााह हुन्छ । यस खण्डमा प्रमतुत तलका अध्यायल े यसलाई कसरी हाष्ट्रसल गने भनी आवश्यक 

ष्ट्रसफाररस गनेछ ।     

यस अध्यायमा समावशे गररएका ष्ट्रवर्यवमतु 

क.२.१ आकष्ट्रममकसम्बन्धी समन्वयमा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचतेना (पषृ्ठ ३९) 

 

क.२.२ आकष्ट्रममकसम्बन्धी आवश्यकताको लखेाजोखा (पषृ्ठ ४२) 

 

क.२.३ आकष्ट्रममक सले्टर र बसोबास सहयोग (पषृ्ठ ४५) 
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क.२.१ आकष्ट्रममकता समन्वयमा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचतेना 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग आकष्ट्रममक अवमथामा केही गम्भीर पररणाम हुन्छ । नयाँ भौष्ट्रतक 

अवरोध ष्ट्रसजाना हुन्छ र सहयोग गने सञ्जालहरू अवरूद्ध हुन्छन् । सबैका लाष्ट्रग र खास गरेर दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी 

सममया भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सूचनामा पहुचँ करठन हुन्छ । राहत सेवामा अक्सर अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई ध्यान क्रदइएको हुदँनै । उनीहरू आधारभूत आवश्यकताका लाष्ट्रग संघर्ा गछान् र बाह्य 

सहयोगमा बढी ष्ट्रनभार रहन्छन् ।  

समन्वय संयन्त्रले अपाङ्गता सम्बष्ट्रन्धत योजना र कामको लाष्ट्रग भटेघाट तथा छलफल गना ष्ट्रवष्ट्रभन्न क्षेत्रका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई सक्रक्रय गराउँछ । यमतो संयन्त्रको प्रकार आकष्ट्रममकताको मथान र मतरमा ष्ट्रनभार गछा ।  

ठूलो मतरमा भएको आकष्ट्रममकताको अवमथामा धरैे 

कायाकतााहरूका अपाङ्गताका सवालमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

ष्ट्रजम्मेवारी हुनसक्छन् । यसका लाष्ट्रग मपष्ट सवेा, 

सतासष्ट्रहत अन्तरक्षेत्रीय अपाङ्गता समन्वय समूह 

मथापना गररनुपछा ।    

सानो मतरको आकष्ट्रममकताको अवमथामा प्राय: गरेर 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रजम्मेवार क्षेत्र र व्यष्ट्रक्तहरूको 

ष्ट्रजम्मेवारीमा अपाङ्गता एकीकृत अंगको रूपमा नै 

रहन्छ । यसको लाष्ट्रग हरेक क्षेत्रमा र क्लष्टरमा 

अपाङ्गता सम्पका  सूत्र मथापना गररनुपछा । (१)    

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सन्दभामा 

पूवातयारीको बारेमा राम्ररी बुझ्नुहोस् । केही 

दशेहरूमा अपाङ्गतासम्बन्धी ष्ट्रजम्मेवारी मवामर्थय 

मन्त्रालयमा रहन्छ भने केहीमा समाजकल्याण 

मन्त्रालयमा ।  

१: समग्र ष्ट्रमथष्ट्रत (Overview)               क२.१.१ 

उपलब्ध सूचनाको स्रोतलाई उपयोग गरी 

आकष्ट्रममकको मतर र प्रकारको बारेमा एउटा समग्र 

दशृ्य प्राप्त गनुाहोस ्(जमतै प्रत्यक्षदशीका भनाइ, फोन 

सम्पका , सञ्चार माध्यमका ररपोटाहरू, भूउपग्रहका 

तष्ट्रमवरहरू)   

 

(१) साभार :  CBM, IFRC, IOM, UNICEF, UNISDR, WHO: Guidance Note on Disability and Emergency Risk Management for Health (2013) 
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२: मखु्य सचूनादाता                           क२.१ .२ 

मुख्य सरोकारवाला अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथासँग सम्पका  मथाष्ट्रपत गनुाहोस् । अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा छैनन् भने अपाङ्गताको 

बारेमा सूचना क्रदने अरू सूचनादाता पष्ट्रहचान 

गनुाहोस् ।  

३: अपाङ्गतासम्बन्धी तर्थयाङ्क             क२.१.३ 

प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको 

तर्थयाङ्क ष्ट्रलने पहल गनुाहोस् । ष्ट्रवपद्भन्दा पष्ट्रहल े

अपाङ्गतासम्बन्धी कुनै तर्थयाङ्क छैन भने 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथासँग ष्ट्रमलेर 

लेखाजोखाको एउटा अङ्ग बनाउनुहोस ् । 

अपाङ्गता समन्वय समूह वा सम्पका  सतू्रमाफा त 

सूचना प्रवाह गनुाहोस ् । सूचनालाई सुरष्ट्रक्षत 

तररकाले भण्डारण गनुाहोस् । 

एकदमै सही सूचना प्राप्त नभएसम्मका लाष्ट्रग 

प्रभाष्ट्रवत कुल जनसंख्याको १५ प्रष्ट्रतशत माष्ट्रनस 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त छन् भन्ने मान्नहुोस् (२) र 

यसलाई ष्ट्रवपद ् राहत आकष्ट्रममक कोर् (DREF )  

तथा ष्ट्रवष्ट्रभन्न अष्ट्रपल, प्रष्ट्रतकाया रणनीष्ट्रत र बजेटमा 

ध्यान क्रदनुहोस् ।     

४: प्रष्ट्रतच्छेदन                                    क२.१.४ 

सबै क्षेत्रको बहृत् र जनमुखी प्रष्ट्रतकाया होस ् भन्न े 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना अपाङ्गता सम्पका  सूत्र र अन्य 

प्रसङ्गलाई सँगै जोकनहुोस ् (जमतै लैष्ट्रङ्गक, उमेर, 

प्रभाष्ट्रवत माष्ट्रनसप्रष्ट्रतको जवाफदहेी) । 

५: समन्वय बठैक                                क२.१.५  

सेल्टर र बसोबास व्यवमथापन समन्वय बैठकका 

एजेण्डामा अपाङ्गताको सवाल राख्नुहोस ् र 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक ष्ट्रनदशेनसम्बन्धी दमतावेजमा 

पहुचँसष्ट्रहतका ष्ट्रडजाइनका मापदण्ड समावेश 

गनुाहोस् । अपाङ्गता समन्वय समूह तथा सम्पका  

सूत्रलाई पष्ट्रन बैठकमा बोलाउनुहोस् र सुझावहरू 

ष्ट्रलनुहोस् । 

माष्ट्रनसहरू उनीहरूका सचूनालाई तर्थयाङ्क बैंकमा 

राख्न मञ्जुर छन् क्रक छैनन् भनी सोधु्नहोस् र 

यसलाई अध्यावष्ट्रधक राष्ट्रखन्छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गनुाहोस् । कुन कुन सूचनामा कसको कसको पहुचँ 

हुनसक्छ भन्ने कुरा र सूचनाको दरुूपयोग नहुने 

कुरा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस ्।  

(२) UN World Health Organization (WHO): World Report on Disability (2011) 
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६: ताष्ट्रलम                                         क२.१.६ 

कमाचारी एवं मवयंसेवकलाई व्यवहाररक 

उदाहरणसष्ट्रहत अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई कसरी 

सहयोग गने तथा सले्टर र बसोबासमा पहुचँको 

वातावरण बनाउने बारेमा ताष्ट्रलम क्रदनुहोस ्। 

७: प्ररे्ण सवेा                                    क२.१.७  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका संमथा, सरकार र 

अन्य संमथाहरूसँग ष्ट्रमलरे कसल ेके काम कसरी कहाँ 

र कष्ट्रहले गनासक्छन् भन्न ेकुरा राम्रोसँग नक्शाङ्कन 

गरेर प्रभावकारी प्रेर्ण प्रणाली ष्ट्रनमााण गनुाहोस ्। 

क.२.१. घटना अध्ययन  

 सन् २०१३ को अन्त्यष्ट्रतर क्रफष्ट्रलष्ट्रपन्समा हाइयान नाम गरेको सामुक्ररक आँधी आयो । आकष्ट्रममक 

प्रष्ट्रतकायाको एउटा ष्ट्रहमसाको रूपमा प्रोटेक्सन क्लष्टरअन्तगात अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागररक कायादल गठन 

गररयो । 

 ष्ट्रवपद्बाट प्रभाष्ट्रवत अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको प्रारष्ट्रम्भक प्रष्ट्रतवेदन अपूणा ष्ट्रथए । अपाङ्गता र 

ज्येष्ठ नागररक कायादलको पष्ट्रहलो काम भनेको तर्थयाङ्क सङ्कलन सामजमयपूणा र उमेर ष्ट्रलङ्ग तथा 

अपाङ्गताअनुसार वगीकरण भएको सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुा ष्ट्रथयो । प्रेर्ण सेवाको लाष्ट्रग मागा ष्ट्रनधाारण गना मवामर्थय 

क्लष्टरसँगको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सेवाको नक्शाङ्कन गररयो ।  

 अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागररक कायादलको अको लक्ष मलूधारका संमथाहरूका कामहरूमा अपाङ्गतालाई 

समावेश गराउन उनीहरूको क्षमता ष्ट्रवकास गनुा हो । यसअन्तगात ताष्ट्रलम र प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग पछा । ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

क्लष्टरहरूका रणनीष्ट्रतक प्रष्ट्रतकाया योजनामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र ज्येष्ठ नागररकहरूको 

समावेशीकरणसँग सम्बष्ट्रन्धत सूचकहरूलाई पष्ट्रन समावेश गररयो । 

 सोही प्रकारको अवधारणा अन्य क्षते्रहरूमा पष्ट्रन परीक्षण गररयो । खास गरेर पाक्रकमतानमा जहाँ सन् 

२०१० को बाढीपश्चात अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागररक कायादल यसका सदमयको रूपमा अरू १० वटा संमथाहरू 

(राष्ट्रिय र अन्तरााष्ट्रिय) भए (3) ।  

3. A report and resource book from the ADTF in Pakistan was published in 2011. See http://www.cbm.org/article/downloads/54741/
ADTF_Report.p  
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क.२.२.आकष्ट्रममक आवश्यकता मूल्याङ्कनमा समावेशीकरण 

"रतु लेखाजोखा गदाा आकष्ट्रममकताको सुरूकै अवमथामा नै कायाक्रममा पयााप्त प्रभाव पाना सक्रकने गरी 

अपाङ्गतासम्बन्धी ष्ट्रवमतृत सूचना सङ्कलन नगररएको हुनसक्छ । वामतवमा अपाङ्गतासम्बन्धी प्रायः 

लेखाजोखा धेरै हप्ता लगाएर र अझ ष्ट्रवपद ्दखेापरेको केही मष्ट्रहनासम्म नै गने गररन्छ ।" CBM, IFRC, 

IOM, UNICEF, UNISDR, WHO (2013)" 

रतु लेखाजोखामा अपाङ्गताको समावेशीकरणसम्बन्धी प्रश्नावली समावेश गदाा यसल े अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका आवश्यकता कसरी पष्ट्रहचान गने र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गने भन्ने बुझाइमा सधुार गना मद्दत 

गछा । 

अपाङ्गता समावेशी आकष्ट्रममक आवश्यकता मूल्याङ्कनको योजना ष्ट्रनमााण र कायाान्वयनको लाष्ट्रग तल केही 

चरणको उल्लखे गररन्छ जुन सेल्टर र बसोबाससँग केष्ट्रन्रत छ । यस पछाष्ट्रडका पानाहरूमा हामी रतु 

लेखाजोखासँग सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रसफाररसमा केष्ट्रन्रत हुनेछौ ँ । अपाङ्गता समावेशी ष्ट्रवमतृत र ष्ट्रनरन्तर 

लेखाजोखालाई क.३.२. मा समेरटएको छ । 

१: ताष्ट्रलम                                      क२.२.१ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सम्बोधन गना लखेाजोखासम्बन्धी कमाचारीहरूलाई अपाङ्गताको सवालमा 

ष्ट्रछटोछररतो ताष्ट्रलम क्रदनुहोस् ।  

२: अपाङ्गतासम्बन्धी तर्थयाङ्क            क२.२.२ 

ष्ट्रवपदभन्दा पष्ट्रहला गररएको कुनै Vulnerability Capacity Assessment ( VCA ) लगायत 

माध्याष्ट्रमक मतरको तर्थयाङ्कको समीक्षामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूलाई संलग्न गराउनुहोस् ।  

(४) तीन प्रकारका लेखाजोखा (रतु, ष्ट्रवमतृत र ष्ट्रनरन्तर)को लाष्ट्रग अरू थप थाहा पाउन  Guidelines for assessment in emergen-

cies, published by IFRC in 2008 अध्यन गनुाहोस्  ।  

(५) यस दमतावेजमा संलग्न ताष्ट्रलम सामग्री हनेुाहोला ।  

४२ 



रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

३: लखेाजोखा उपकरण                       क२.२.३ 

प्रश्नावली र लखेाजोखा उपकरणलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउनुहोस् । बहु क्षेत्रीय लखेाजोखामा, सले्टर र 

बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत अवरोधका बारेमा प्रश्नहरू थप्नुहोस ्। हनुेाहोस ्क.२.२.३ । 

सुरूवातको अवमथामा आई. एफ. आर. सी. को "Guidelines for assessment in emergencies 2008" लाई 

उपयोग गनुाहोस् र अपाङ्गतालाई कसरी राम्ररी एकीकृत गने भन्ने बारेमा ध्यान क्रदनुहोस् ।  

 अपाङ्गतामा अनुभव भएकाहरूलाई समावेश गरेर लेखाजोखा कायादल बनाउने ।  

 ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग समूहमा अन्तवााताा ष्ट्रलने वा सम्भव भएन भने मथानीय 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाका मुख्य सूचनादातासँग अन्तवााताा ष्ट्रलने ।  

 ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग दषै्ट्रनक समयताष्ट्रलका बनाउने । 

 सेल्टर र आवासमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग भौष्ट्रतक पहुचँलाई समावेश गना रूजु सूचीलाई 

ष्ट्रवमतार गने । 

४: अपाङ्गता सचूनादाता                    क२.२.४ 

समुदायमतरको लखेाजोखामा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरू र उनीहरूका संमथालाई समावेश गराउने 

कुरा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस ्।  

५: अवरोधको अनसधंान गन े                क२.२.५ 

पहुचँयुक्त सले्टर र सेवाको अभावलाई अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई असर पाने सममयाको रूपमा 

अनुसन्धान गनुाहोस् । सहयोग गना सक्रकन े

व्यवमथापन संयन्त्र पष्ट्रहचान गनुाहोस् ।   

प्रत्यक्षदशीलाई सोधे्न र अवलोकन गने : प्रभाष्ट्रवत 

क्षेत्रमा के अपाङ्गता व्यष्ट्रक्तहरू दषे्ट्रखएका छन् ? 

यसल ेउपके्षा वा समावेशीकरण दवुैको मात्रा कष्ट्रत 

छ भनेर जानकारी क्रदन्छ । को को अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरू उपेष्ट्रक्षत भएका छन् उनीहरूलाई 

प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्व गने संमथाहरूलाई सोधु्नहोस ्।  

प्राप्त तर्थय सबलैाई बताउनुहोस् । बहु क्षते्रीय 

लेखाजोखाल े अपाङ्गताको सवाललाई पयााप्त 

रूपमा सम्बोधन गना सक्रकएको छैन भने तपाइँले 

प्राप्त गनुाभएको तर्थयलाई अपाङ्गता समावेशी 

संयुक्त रणनीष्ट्रत तयार गना उपयोग गनुाहोस् ।  
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६: सवेामा पहुचँ                         क२.२.६ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सेवा पुयााइरहकेा संमथा वा संगठनहरूमा ष्ट्रवपद्ल े पारेको प्रभावको 

लेखाजोखा गनुाहोस् (हले्थ क्लष्टर, मवामर्थय मन्त्रालय वा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूबाट यमतो 

सूची प्राप्त गनुाहोस्) । ष्ट्रतनीहरूको सेवालाई पुन: सञ्चालन गना के सहयोग गनुापछा पत्ता लगाउनुहोस् । 

७: प्राप्त तर्थयको प्रमततुी                                क२.२.७ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका सले्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत आवश्यकतालाई जोड दददँ ै प्राप्त तर्थयलाई 

समुदायमा पहुचँयकु्त ढाँचामा प्रमतुत गने कुरा सषु्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।   

घटना अध्ययन क२.२ 

 इन्डोनेष्ट्रसयाको जाभामा सन् २००६ मा गएको भूकम्पको बलेा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथालाई समावेश गरी राम्रो तयारी र संगरठत तररकाले गररएको लखेाजोखाले आकष्ट्रममकताको अवमथामा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको पष्ट्रहचान कसरी राम्रोसँग गना सक्रकन्छ भन्न ेकुराको राम्रो उदाहरण प्रमतुत भएको 

छ ।  

 भूकम्पको लगत्त ैचारबटा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा र ह्याष्ट्रण्डक्याप इन्टरनेशनलको बीचमा 

बैठक आयोजना गररयो । प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रलाई ष्ट्रवष्ट्रभन्न भागमा बाँष्ट्रडयो र समुदायको प्रणालीबद्घ नक्शाङ्कन 

सुरूवात गररयो । केही क्रदनपष्ट्रछ ती संमथाहरूल े४००० भूकम्प प्रभाष्ट्रवत र सहयोगको आवश्यकता रहकेा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रहचान गरेका ष्ट्रथए । एक हप्तापष्ट्रछ त्यो संख्या ११००० पुगेको ष्ट्रथयो ।   

 लेखाजोखा फारममा ष्ट्रवपदको कारणले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू लगायत अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रहचान गने प्रश्नावली समावेश गररएको ष्ट्रथयो । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूल े

समुदायमतरमा ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलको सहयोगमा अपाङ्गता सम्पका  सतू्र मथापना गरे । अनुगमन गना 

तर्थयाङ्क बैङ्क तयार गररयो र सङ्ख्या अध्यावष्ट्रधक गररयो ।  
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क.२.३. आकष्ट्रममक सले्टर र बसोबास सहयोग  

समावेशी प्रष्ट्रतकाया रणनीष्ट्रत तथा रतु लेखाजोखा (हनुेाहोस् क.२.१. र क.२.२)ले अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तलाई कसरी सले्टर र बसोबास सहयोग गने भन्ने बारेमा जानकारी क्रदन्छ ।  

तल आकष्ट्रममकताका अवमथामा सले्टर र बसोबास कायाक्रममा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको पहुचँ र 

समावेशीकरणलाई सबल बनाउन प्राष्ट्रवष्ट्रधक मापदण्ड तथा व्यावहाररक समाधान (हनुेाहोस ्खण्ड ख)सष्ट्रहत 

आवश्यक ष्ट्रसफाररस गररएको छ ।  

सुरक्षा र संरक्षणका सवाल, जीवन रक्षा सहयोग (Life Saving Aid)मा  सामाष्ट्रजक ष्ट्रवभदे वा उपेक्षा 

लगायत अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े सले्टर र बसोबासको वातावरणष्ट्रभत्र सामना गनुापने अवरोधका 

बारेमा राम्ररी बुझेर सुरूवात गनुाहोस् । 

तपाईकँो कायाक्रममा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू मलूधारका राहत कायाक्रममा सहभागी हुनसक्छन् भन्न े

ष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् र सोही समयमा उनीहरूका ष्ट्रवशेर् आवश्यकतालाई पष्ट्रन सम्बोधन गनुाहोस ्। सहयोग गने 

सञ्जाललाई पुन:मथापना गने काम गनुाहोस ् र व्यष्ट्रक्तगत व्यवमथापन गने संयन्त्र (Individual Coping 

Mechanism ) लाई बष्ट्रलयो बनाउनुहोस् ।   

१: समावशेी ष्ट्रवतरण          क२.३.१ 

ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई समावेशी कसरी बनाउन 

सक्रकन्छ भन्ने बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र 

उनीहरूका संमथाहरूसँग परामशा गनुाहोस् । ष्ट्रवतरण 

गने ठाउँको छनौट, घरमै पुयााइक्रदनुपने व्यष्ट्रक्त तथा 

यातायात सहयोगको बारेमा ध्यान पुयााउनुहोस ्

(हनुेाहोस् ख.३.१.१ र ख.३.१.६) । 

२: उपयकु्त वमत ु                क२.३.२ 

उपयुक्त आकष्ट्रममक घरेल ु र सले्टरमा चाष्ट्रहने 

सामग्रीका बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूसँग छलफल गनुाहोस् । यमता सामग्री 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग अझ पहुचँमा 

र उपयोगी बनाउन चाष्ट्रहने थप कुरा तथा 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग पष्ट्रहचान गनुाहोस् (हनेुाहोस् 

ख.३.१.७ र ३.१.८, ख.्३.२ र ख.३.३) ।   
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३: हमतक्षपेमा प्राथष्ट्रमकता                          क२.३.३ 

मवत: मफुतारूपमा गररने बसोबासको व्यवमथापनमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई सुरक्षा र पहुचँको लाष्ट्रग 

(हनुेाहोस ् ख.१.२) सही हमतक्षेप पष्ट्रहचान गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा, ष्ट्रशष्ट्रवर व्यवमथापक, 

अपाङ्गता भएका मष्ट्रहला तथा पुरूर्लाई सलंग्न गराउनुहोस् । नयाँ अमथायी बसोबास र पहुचँको योजनामा 

भने सरुूदषे्ट्रख नै सलंग्न गराउनुपछा (हनुेाहोस ्ख.१.१) ।   

४: परामशा                           क२.३.४ 

सेल्टर र बसोबासका लाष्ट्रग गररने सहयोगमा उपयुक्त प्राथष्ट्रमकता चयन गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग 

परामशा गनुाहोस ्र ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवकल्पका फाइदा एवं बेफाइदाका बारेमा बुझ्नुहोस् ।  

५: सले्टरको ष्ट्रवकल्प              क२.३.५ 

मथानीयमतरमा चलनचल्तीमा रहकेा ष्ट्रनमााण 

तररका, बजार लेखाजोखा र आकष्ट्रममक आवश्यकता 

लेखाजोखा (हनुेाहोस् क.२.२) (ष्ट्रनमााण सामग्रीको 

उपलब्धता र बजारको पहुचँ)का आधारमा सले्टरका 

उपयुक्त ष्ट्रवकल्प ष्ट्रनधाारण गनुाहोस् ।  

६: सले्टर सहयोग                    क२.३.६ 

हाल रहकैे मथानमा सले्टरमा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तको पहुचँ बढाएर सहयोग गनुाहोस् वा 

प्राथष्ट्रमकताका आधारमा वैकष्ट्रल्पक सले्टरको 

समाधानको खोजी गनुाहोस् । जमतैः भाडामा घर वा 

होमटेल । (हनेुाहोस ्ग.२.१ र ग.२.२) 

७ : सचूनामा पहुचँ          क२.३.७  

बहु पहुचँ भएका ढाँचामा सले्टर र 

बसोबाससम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुहोस ्

(हनेुाहोस् ग.१.१) । योग्यताका सता र गुनासो गने 

संयन्त्रमा कसरी पहुचँ पयुााउन सक्रकन्छ भन्न ेमपष्टसँग 

सञ्चार गररनुपछा । यसको लाष्ट्रग सुझाव ष्ट्रलन 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूलाई सोध्नुहोस ्

।  

सेल्टर र बसोबासको अवधारणामा लचकता 

अपनाउनुहोस् । सहभागीमूलक अवधारणाका 

आधारमा योजना ष्ट्रनमााण, ष्ट्रडजाइनको बेला 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका आवश्यकतालाई 

समेट्नुहोस ् । आवश्यक परेको खण्डमा व्यष्ट्रक्तगत 

सहयोग उपलब्ध गराउन सके्न ष्ट्रवशरे्ज्ञ 

संमथाहरूलाई संलग्न गराउनुहोस् । 
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८: अनगुमन                         क२.३.८ 

सेल्टर र बसोबास सहयोग उपयुक्त एवं उपयोगी छन् क्रक छैनन् भनेर थाहा पाउन गररने अनुगमनका 

गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहभागी गराउने कुरा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् (हनुेाहोस ्ग.१.३) ।  

अष्ट्रल ठूला बसोबासमा, सामुदाष्ट्रयक केन्र र सुरष्ट्रक्षत 

मथानका लाष्ट्रग बनाइएका सेल्टरहरूमा अपाङ्गता 

डमेक मथापना गनुापछा (हनुेाहोस ख१.१.११) । त्यहाँ 

ताष्ट्रलमप्राप्त कमाचारीहरूले सूचना र सहयोग प्रवाह 

गनुापछा ।   

सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधले सहयोग 

सञ्जाललाई बष्ट्रलयो बनाउनुपछा । त्यसलाई नष्ट र 

अवरोध गनुा हुदँनै । प्राथष्ट्रमकताको आधारमा मथान 

अभाव, गोपनीयता र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको 

संरक्षणलाई सम्बोधन गनुाहोस् । 

४७ 
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थप अध्ययनका लाष्ट्रग   
Handicap International, Guidance for Disability and Vulnerability Focal Points (in French): contact@handicap-
international.org 
HelpAge International and Handicap International (2014), Hidden victims of the Syrian crisis: disabled, injured and old-
er refugees. http://www.helpage.org/download/537207495fe87 

 
HelpAge International and IFRC (2012), Guidance on including older people in emergency shelter programmes. http://
www.ifrc.org/ PageFiles/95749/HelpAge-IFRC-Shelter-Guidelines.pdf 

 
HelpAge International (2012), Ensuring inclusion of older people in initial emergency needs assessments. http://
www.helpage.org/whatwe- do/emergencies/ensuring-inclusion-of-older-people-in-initialemergency- needs-assessments/ 
IFRC (2008), Guidelines for assessment in emergencies. http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/ 
guidelines-emergency.pdf 

 
Sphere Project (2011), Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Shelter 
and NFI standards. http://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html 

 
UNHCR and Handicap International (2011), Need to know guidance 1: Working with persons with disabilities in forced 
displacement. http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.html 

 
WHO et al (2013), Guidance Note on Disability and Emergency Risk Management for Health. 
http://www.cbm.org/article/downloads/54741/Guidance_Note_on_ Disabil-
ity_and_Emergency_Risk_Management_for_Health.pdf  

४८ 

mailto:contact@handicap-international.org
mailto:contact@handicap-international.org
http://www.helpage.org/download/537207495fe87
http://www.ifrc.org/
http://www.ifrc.org/
http://www.helpage.org/whatwe-
http://www.helpage.org/whatwe-
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/
http://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.html
http://www.cbm.org/article/downloads/54741/Guidance_Note_on_%20Disability_and_Emergency_Risk_Management_for_Health.pdf
http://www.cbm.org/article/downloads/54741/Guidance_Note_on_%20Disability_and_Emergency_Risk_Management_for_Health.pdf


रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

रूज ुसूची क२. आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकाया  

 आकष्ट्रममकताको मतर र प्रकार ष्ट्रनधाारण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा र अन्य 

अपाङ्गतासम्बन्धी सूचनादातासँग सम्पका  मथापना गररएको छ ।   

 मथानीय अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरू समुदायमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको पष्ट्रहचान गने काममा 

र प्रारष्ट्रम्भक लेखाजोखामा मुख्य सूचनादाताको भूष्ट्रमकामा संलग्न छन् ।  

 सेल्टर र बसोबास समन्वय संयन्त्रले योजना र ष्ट्रनणाय प्रक्रक्रयामा सक्रक्रयरूपमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई 

समावेश गछान् ।   

 सेल्टर र बसोबास सहयोगका लाष्ट्रग प्राथष्ट्रमकता छुट्याउन तथा ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवकल्पका फाइदा र बेफाइदा पष्ट्रहचान 

गने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग परामशा ष्ट्रलइन्छ ।   

 अपाङ्गता समावेशी बहुके्षत्रीय लेखाजोखा मथाष्ट्रपत गना र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग समन्वयात्मक 

प्रष्ट्रतकाया रणनीष्ट्रत ष्ट्रवकास गना अन्य के्षत्रसँग सम्पका  मथाष्ट्रपत गररएको छ ।  

 लेखाजोखा उपकरण र प्रश्नावली अपाङ्गतामैत्री छन् र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथासँगको साझेदारीमा 

बनाइएका छन् ।  

 सबै उमेरका केटाकेटी, मष्ट्रहला तथा पुरूर्का ष्ट्रवद्यमान सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी आवश्यकताका साथै राहत एवं 

सेवामा पहुचँ पुग्न नक्रदने अवरोध पष्ट्रहचान गररएका छन् । 

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका सेवा नक्शाङ्कन भएका छन् । सेल्टर र बसोबासभन्दा बाहकेका आवश्यकताको 

लाष्ट्रग  प्रेर्ण प्रणाली मथापना गररएको छ । 

 लेखाजोखाबाट प्राप्त तर्थय सबै समुदायलाई पहुचँयुक्त ढाँचामा थाहा क्रदइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी आवश्यकतामा जोड क्रदइएको छ ।   

 कमाचारी र मवयमसेवकलाई आकष्ट्रममकताको अवमथामा सेल्टर बसोबाससँग जोष्ट्रडएका अपाङ्गताको सवालमा 

ताष्ट्रलम र सूचना क्रदइएको छ ।  

 अमथायी सेल्टर र बसोबासमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सुरक्षा तथा पहुचँमा सुधार ल्याउने उपाय 

कायाान्वयन गररएका छन् ।    

 सूचना तथा प्राष्ट्रवष्ट्रधक मागादशान बहु र पहुचँयुक्त ढाँचामा उपलब्ध छन् । यसका लाष्ट्रग अपाङ्गता सम्पका  सूत्र वा 

समन्वय समूहसँग छलफल गररएको छ । 

 ष्ट्रवतरण गररएका आकष्ट्रममक सेल्टर र घरमा दषै्ट्रनक प्रयोगमा चाष्ट्रहने सामग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका 

लाष्ट्रग उपयोगी एवं पहुचँयुक्त छन् । आवश्यक पनेहरूका लाष्ट्रग सहयोग सेवा प्रदान गररएका छन् । 

 भाडामा ष्ट्रलएका वा कसैले उपलब्ध गराएका सेल्टरहरूमा सेवा आवश्यक पने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका 

लाष्ट्रग अवरोध न्यून गना सहयोग उपलब्ध छ ।  

 अनुगमन र पृष्ठपोर्ण संयन्त्र अपाङ्गता समावेशी छन् ।  
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सकंट पश्चात थपु्र ैअवरोध लामो समयसम्म रहदँा अझ सरुष्ट्रक्षत र पहुचँयकु्त बनाउन 

पनु:ष्ट्रनमााण एउटा अवसर हुनछे ।  
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क.३ शीघ्र पनु:प्राष्ट्रप्त (Early Recovery) 

शीघ्र पुन:प्राष्ट्रप्त (early recovery ) को चरणमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सले्टर र बसोबासको 

समाधानमा बष्ट्रलयो प्रभाव रहनुपछा । तर यसका आधारहरू भने पूवातयारी र आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकायामा बनेका 

हुन्छन् ।  

यस अध्यायमा सलंग्न ष्ट्रवर्यवमत ु 

क३१ शीघ्र पनु:प्राष्ट्रप्त समन्वयमा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचतेना (पषृ्ठ ५२) 

 

क३२ ष्ट्रवपद्पश्चातको आवश्यकता लखेाजोखामा समावशेीकरण (पषृ्ठ ५५) 

 

क३.३ शःीघ्र पनु:प्राष्ट्रप्त सले्टर र बसोबास सहयोग (पषृ्ठ ५८) 

पूवातयारी र आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकायाका पररणामहरू 
शीघ्र पुन:प्राष्ट्रप्तको समयमा अपाङ्गता 

समावेशीकरणको प्रभाव  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूको सक्रक्रय 

संलग्नता र मथानीय सञ्जालहरूको मथापना 

(हनुेाहोस् क.१.१ र क २.१.) । 

शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तको योजनामा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथा र अपाङ्गताको सवाल बढी 

महत्वपूणा हुन्छ (हनुेाहोस ्क.३.१) । 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रहचान गररन्छन् र 

लेखाजोखामा समावेश गररन्छन् (हनुेाहोस् क१.२ र 

क२.२) । 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका आवश्यकताको बारेमा 

राम्रो सुझबुझ र एकदमै सुसूष्ट्रचत ष्ट्रनणायहरू 

(हनुेाहोस् क३.२) । 

पहुचँका लाष्ट्रग प्रष्ट्रतबद्ध लगानी र पररयोजना 

प्रमतावनामा समावेशीकरणको लाष्ट्रग सूचकहरू 

(क२.१) । 

शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तको कायाान्वयनमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको उच्च पहुचँ र सहभाष्ट्रगता । 
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क३.१ शीघ्र पुन:प्राष्ट्रप्त समन्वयमा अपाङ्गतासम्बन्धी जनचेतना  

जनकेष्ट्रन्रत मानवीय प्रष्ट्रतकाया : हात ेपषु्ट्रमतका (Sphere Handbook: People-centered humanitari-

an response)  

[…] प्रष्ट्रतकायाको बेला ष्ट्रवपद ् प्रभाष्ट्रवत माष्ट्रनसहरूको ष्ट्रनणाय शष्ट्रक्त र कायाक्रमको मवाष्ट्रमत्वमा प्रगष्ट्रतशील 

रूपमा बृष्ट्रद्ध हुन्छ । (मुख्य मापदण्ड १, पृष्ठ ५६)   

शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तको चरण अपाङ्गताको सवालमा केष्ट्रन्रत हुनाले दीघाकालमा पहुचँको वातावरण बनाउन ठूलो 

प्रभाव पछा । अवरोधमकु्त वातावरणको ष्ट्रडजाइनमा सुरूवातमा लाग्ने सामान्य लागतपष्ट्रछ लाग्ने लागतको 

तुलनामा ष्ट्रनकै कम हुन्छ । (१)  

सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी हमतक्षेपले आगामी वर्ाहरूमा बनाइने भौष्ट्रतक वातावरणको लाष्ट्रग आकार क्रदन्छ । 

अवरोधमुक्त वातावरण अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको पुनःप्राष्ट्रप्तको लाष्ट्रग पष्ट्रन अत्यावश्यक छ । 

१: राष्ट्रिय मागादशान         क३.१.१ 

सम्बष्ट्रन्धत अष्ट्रधकारीहरूसँग सम्पका  गने र 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको समावेशीकरणका 

लाष्ट्रग बनेका नीष्ट्रत र मापदण्डका बारेमा सोधु्नहोस् । 

सबै पुनःप्राष्ट्रप्त र पुनःष्ट्रनमााणसँग सम्बष्ट्रन्धत 

क्रक्रयाकलापमा पहुचँ भएका ष्ट्रडजाइनका लाष्ट्रग 

पैरवी गनुाहोस् ।    

पहुचँ पुयााउन ु ष्ट्रवलासपूणा काम होइन, तर यो 

आवश्यक मापदण्ड हो । यसले प्रभाष्ट्रवत समुदायका 

सबै सदमयहरूलाई सले्टर, सरसफाइ सुष्ट्रवधा, 

ष्ट्रवतरण, सहयोग, सेवा र अन्य सावाजष्ट्रनक भौष्ट्रतक 

संरचना लगायत आर्थाक सहयोग तथा सेवामा 

समान पहुचँ प्रदान गछा । 

तपाईकँो दशे अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अष्ट्रधकारसम्बन्धी महासष्ट्रन्धको पक्षराि हो क्रक होइन थाहा 

पाउनुहोस् । हो भने धारा ९, ११ र ३२ मा उल्लेष्ट्रखत राज्यका दाष्ट्रयत्वहरूलाई उल्लेख गनुाहोस ्। (हनुेाहोस ्

अनुसूची ३, पृष्ठ १५७)  

(१) Depending on the type of building, providing full access facilities from the outset costs an average additional 1.12 percent. (Vakis, R. 2006. 

Complementing Natural Disasters Management: The Role of Social Protection. Social Protection Discussion Paper No 0543. Washington, DC. 
World Bank) 
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२: अपाङ्गता सञ्जाल                    क३.१.२ 

अपाङ्गता समावेशीकरणको लाष्ट्रग मथानीय सञ्जाललाई बष्ट्रलयो बनाउनुहोस् । आकष्ट्रममकताको अवमथामा 

सक्रक्रय नभएका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथालाई पररचालन गनुाहोस् ।  

मथानीय सरोकारवालाले शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तका कायामा नेतृत्व प्रदान गनुापछा । क्लष्टर (प्रायः अन्तरााष्ट्रिय 

संमथाहरूल े नेतृत्व गरेका)बाट अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका संमथा समेत समावेश भएका संयन्त्रलाई 

हमतान्तरण गने योजना बनाउनुहोस् । 

३: प्रष्ट्रतकायाको मलू्याङ्कन गन े              क३.१.३ 

सेल्टर र बसोबासका कायायोजना तथा प्रष्ट्रतकाया 

रणनीष्ट्रतलाई अपाङ्गताको पररप्रेक्ष्यबाट अध्ययन 

गनुाहोस् । आवश्यकता मूल्याङ्कनमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सन्दभा उल्लेख गरे नगरेको 

हनुेाहोस् (हनुेाहोस ्ग१.३) । 

४ रणनीष्ट्रत पनुरावलोकन गन े                 क३.१.४ 

सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी रणनीष्ट्रत तथा प्राष्ट्रवष्ट्रधक 

मागादशानलाई अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूसँग गररएको छलफल एव ंआकष्ट्रममक राहत 

गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध तथा ष्ट्रतनको अपाङ्ता भएका व्यष्ट्रक्तहरूमा 

परेको प्रभावको अनुगमन एवं मूल्याङ्कनका 

आधारमा पुनरावलोकन र अध्यावष्ट्रधक गनुाहोस ्। 

ष्ट्रवपद राहत आकष्ट्रममक कोर् (DREF), आकष्ट्रममक अष्ट्रपल (EA), समन्वयात्मक अष्ट्रपल प्रक्रक्रया (CAP)ले शीघ्र 

पुनःप्राष्ट्रप्तको बेलामा गररने सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधको बारेमा जानकारी क्रदन्छ । मूलधारका 

पररयोजनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका ष्ट्रनकायहरूको सहभाष्ट्रगता प्रवद्धान गदाा दईुमागी धारणाको (Twin-

track Approach) आवश्यकता पदाछ ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग मानवीय आर्थाक लगानी (Humanitarian financing for persons with dis-

abilities ) 

"सन् २०१० र २०११ CAP र Flash Appeals अन्तगात पेस गररएका ६ हजार ३ पररयोजना मध्ये ९८ 

पररयोजनाले कष्ट्रम्तमा एउटा क्रक्रयाकलाप अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई लष्ट्रक्षत गरेको ष्ट्रथयो र तीमध्ये ४३ वटामा 

लगानी गररएको ष्ट्रथयो (२) ।" 

(२) HelpAge International and Handicap International (2012) A study of humanitarian financing for older people and people with disabilities (p.5) 
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सेल्टर क्लष्टर लगायत ष्ट्रवष्ट्रभन्न माध्यहरूबाट ष्ट्रसकेका राम्रा पाठ तथा राम्रा अभ्यासहरूको अष्ट्रभलेख राख्नुहोस ्

र यो अरूमा आदानप्रदान गनुाहोस् ।  

घटना अध्ययन क३.१ 

 हाइटीमा सन् २०१० मा गएको भूकम्पपश्चात शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तको एउटा ष्ट्रहमसाको रूपमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तको समावशेीकरणसम्बन्धी राज्यका सष्ट्रचवको कायाालय (BSEIPH ) ल े पहुचँमा क्षमता र 

सचेतना अष्ट्रभवृष्ट्रद्ध गने प्रक्रक्रया सुरू गयो । सीबीएमले यस प्रक्रक्रयामा आफ्नो ष्ट्रवज्ञताको योगदान गयो जसल े

हाइटी सरकारको मवीकृष्ट्रत प्राप्त गयो ।  

 ष्ट्रवष्ट्रश्वद्यालयमतरको ताष्ट्रलममाफा त ष्ट्रनमााण पेशाकमीहरू पष्ट्रहलो लष्ट्रक्षत समहू ष्ट्रथए । ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

आर्का टेक्ट र इष्ट्रन्जष्ट्रनयरहरू उनीहरुका ष्ट्रडजाइनहरूमा पहुचँ भएका ढाँचा समावेश गना चाहन्थ े।  

 दोस्रो लष्ट्रक्षत समूह भनेको अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाका सदमयहरू ष्ट्रथए जसल ेपहुचँसम्बन्धी 

लेखापरीक्षण (Accessibility Audit )  कसरी गने भन्न ेबारेमा ताष्ट्रलम ष्ट्रलए ।  

 आय आजान बाहके पहुचँ लखेापरीक्षणलाई पहुचँसम्बन्धी सवालमा ध्यानाकर्ाण गराउने उपकरणका 

रूपमा पष्ट्रन उपयोग गना सक्रकन्छ । ताष्ट्रलमको पररणाममवरूप अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाका 

सदमयहरू पष्ट्रन भवनका ष्ट्रडजाइनका समाधान र ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवकल्पका बारेमा ष्ट्रनमााण पेशाकमीहरूसँग 

कुराकानी तथा छलफल गना सक्षम भए ।  
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क३.२ ष्ट्रवपद ्पश्चातको आवश्यकता लेखाजोखामा समावेशीकरण  

अरू माष्ट्रनसहरू जमतै अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े पष्ट्रन लखेाजोखा र परामशाहरूमा समावेश हुन तथा 

सेल्टरका ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवकल्पहरूबाट छनौट गना उही अवसर पाउनुपछा । 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू आकष्ट्रममक अवमथाबाट कसरी प्रभाष्ट्रवत भएका छन् भनी बुझ्न तथा सले्टर र 

बसोबासमा प्राथष्ट्रमकता एवं छनौटका लाष्ट्रग शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तको चरणमा ष्ट्रवमतृत र ष्ट्रनरन्तर लेखाजोखा गना 

सक्षम हुनुहुनेछ । 

अध्याय ग१ मा तपाईलँ ेबैठकहरू एवं कायाक्रमहरूमा समावेशी सञ्चार र पहुचँका लाष्ट्रग ष्ट्रसफाररस पाउनुहुने 

छ । तीमध्यकेा धरैे ष्ट्रसफाररस क१.२ मा पष्ट्रन मान्य हुन्छन् । 

१: तर्थयाङ्क पनुरावलोकन              क३.२.१ 

दताा अष्ट्रभलखे र रतु लेखाजोखाबाट प्राप्त तर्थय 

लगायत माध्यष्ट्रमक तहका तर्थयाङ्कको ष्ट्रवमतृत 

पुनरावलोकन गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथा र अपाङ्गता सम्पका  सतू्रहरूलाई सलंग्न 

गराउनुहोस् । सूचनाको जानकारी गराउन 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र राष्ट्रिय 

अष्ट्रधकारीहरूलाई बोलाउने गनुाहोस् ।  

अपाङ्गता भएका ष्ट्रवरामीहरू र नयाँ अपाङ्गता 

हुनसके्न सम्भावना भएका भनी पष्ट्रहचान गररएका 

घाइतेहरू लेखाजोखामा समावेश गररएका छन् 

भन्न े सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना अमपताल र मवामर्थय सेवा 

प्रदायकसँग सम्पका  गनुाहोस् । व्यष्ट्रक्तगत फलोअप 

र प्रेर्ण सेवाको लाष्ट्रग तथा यसैगरी ष्ट्रडमचाजा 

भैसकेपष्ट्रछ चाष्ट्रहने सेल्टर बसोबास सहयोगको 

लाष्ट्रग योजना बनाउनुहोस् ।    

३: प्रश्नावली                                    क३.२.३ 

ष्ट्रवमतृत लेखाजोखा फारम अपाङ्गता समावेशी 

हुनेगरी र ष्ट्रवष्ट्रभन्न सेल्टर बसोबाससम्बन्धी 

अवरोध पष्ट्रहचान गना पनुरावलोकन गनुाहोस् । 

२: लखेाजोखाको नक्शाङ्कन                 क३.२.२ 

आउने समयमा गनुापने लेखाजोखाको पष्ट्रहचान 

गनुाहोस् । जमतैः ष्ट्रवपद ् पश्चातको आवश्यकता 

मुल्याङ्कन (PDNA )  । अपाङ्गताको सवाल 

समावेश भएको सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।  
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४: ताष्ट्रलम                           क३.२.४  

लेखाजोखासँग सम्बष्ट्रन्धत कमाचारीहरूलाई ताष्ट्रलम क्रदनुहोस ् । आवश्यक परेको खण्डमा इन्रीयसम्बन्धी 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग सञ्चार गने ष्ट्रवज्ञता र सीप भएका कमाचारी एवं मवयंसेवक भनाा गने तथा 

उनीहरूलाई पष्ट्रन लेखाजोखामा समावेश गराउनुहोस् ।   

आकष्ट्रममक चरणमाभन्दा शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्त र पूवातयारीको बेलामा ताष्ट्रलम बढी सघन तररकाल ेलैजान सक्रकन्छ 

। (हनुेाहोस् क२.२.१)  

५. साझदेारलाई सलंग्न गराउन े             क३.२.५ 

सूचना संकलन गना र त्यसलाई आष्ट्रधकाररकता क्रदन 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा तथा अपाङ्गता 

सम्बन्धी ष्ट्रवशेर्ज्ञहरूलाई लखेाजोखाको 

साझेदारका रूपमा सलंग्न गराउनुहोस् ।  

७. फका ँदाका अवरोध                           क३.२.७ 

सेल्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत अवरोधलाई बझु्ने, 

तर ष्ट्रवमथाष्ट्रपत भएका अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई पुनः आफ्नो थलोमा फका न रोके्न 

अवरोधको पष्ट्रन पष्ट्रहचान गनुाहोस् ।  

६. लखेाजोखा उपकरण                        क३.२.६ 

लेखाजोखा उपकरण अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग समावेशी हुन्छ भन्न े र प्राप्त 

तर्थयङ्क उमरे, ष्ट्रलङ्ग तथा अपाङ्गताको प्रकार 

अनुसार वगीकरण गररन्छ भन्न ेसुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । 

८. प्राप्त तर्थयलाई प्रमततु गन े                क३.२.८ 

लेखाजोखाका प्राप्त तर्थयलाई बहु पहुचँयकु्त ढाँचामा 

प्रमतुत गररएको छ तथा यसल े अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका सले्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत 

आवश्यकतालाई जोड क्रदएको छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गनुाहोस् । 

९ फलोअपको छलफल                        क३.२.९ 

प्राप्त तर्थयको बारेमा तथा सले्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत सहयोगका सम्भाष्ट्रवत ष्ट्रवकल्पको बारेमा छलफल 

गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा, राष्ट्रियमतरका अष्ट्रधकारीहरू र समुदायका प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधहरूलाई 

बोलाउनुहोस् ।  

(१) उदाहरणको लागग स्थानीय साङ्केततक भाषा, यो व्यापक रूपमा प्रयोग गनेगररएको छ भनेमात्र । 
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घटना अध्ययन (क३.२)  

 पाक्रकमतानमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग काम गने संमथा हो STEP। जसको 

उद्देश्य क्षमता ष्ट्रवकास र पैरवीको माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सशष्ट्रक्तकरण गनुा हो । STEP 

ले सन् २००५ मा आएको भूकम्प, २००९ को IDP संकट र २०१० को ष्ट्रवनाशकारी बाढीको बेला आकष्ट्रममक 

प्रष्ट्रतकायामा भाग ष्ट्रलएको ष्ट्रथयो ।  

 अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा स्रोत केन्र (IRCD) सन् २००५ मा मथापना भएको ष्ट्रथयो र साइट 

सेभरसँगको साझेदारीमा सन् २०१० मा पुनः सक्रक्रय भएको ष्ट्रथयो । STEP को अनलाइन पोटालमाफा त 

नौसेरा र चारसदा ष्ट्रजल्लामा बाढी प्रभाष्ट्रवत अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको तर्थयाङ्क सङ्कलन गररयो र 

यसलाई पाक्रकमतानको रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटीको सकंट केन्रसँग सम्बन्ध मथाष्ट्रपत गररयो ।  

 STEP ले ४८० जना रेडक्रक्रसेन्ट मवयंसेवकलाई आकष्ट्रममक अवमथामा र पुन:प्राष्ट्रप्त सञ्चालन 

(Recovery Operation)मा अपाङ्गतालाई कसरी समावेश गने भन्न े ष्ट्रवर्यमा ताष्ट्रलम प्रदान गर् यो । 

लेखाजोखा फारामहरू पुनरावलोकन गररए र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका आवश्यकताका बारेमा प्रश्नहरू 

समावेश गररए ।  

 ताष्ट्रलम पश्चात पाक्रकमतान रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटीद्वारा १०८ जना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई 

उद्दार गररयो र पहुचँ भएका सेल्टर उपलब्ध गराइयो । सेवा र सहयोग प्रदानकताालाई सष्ट्रजलो होस् भनी 

त्यमता सेल्टहरूमा रातो झण्डा प्रयोग गररएको ष्ट्रथयो ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू बस्ने सेल्टरहरूमा झण्डा नै उपयोग गनुापछा भनी ष्ट्रसफाररस गररएको होइन, तर 

यसको सट्टामा एउटा ष्ट्रनष्ट्रश्चत ठेगाना प्रणाली उपयोग गनुाहोस ् र सेवा प्रदायकलाई सूचना उपलब्ध 

गराउनुहोस् । (हनुेाहोस् ख१.१.९) 
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क३.३. शीघ्र पनुःप्राष्ट्रप्त सले्टर र बसोबास सहयोग  

शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्त चरणमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई योजनाबद्ध बसोबासको ष्ट्रडजाइन र लेआउट लगायत 

सेल्टर र बसोबाससम्बन्धी गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा प्रत्यक्ष रूपमा सलंग्न गररनुपछा ।  

शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तका लाष्ट्रग सले्टर रणनीष्ट्रत प्रायः अझ राम्रो र सुरष्ट्रक्षत बनाउने तथा ष्ट्रवपदअ्ष्ट्रघको तुलनामा 

मापदण्डमा सुधार गने अवसरमा आधाररत हुन्छन् । यस अवधारणाको एउटा अष्ट्रभन्न अङ्ग पहुचँ हो ।     

समय ष्ट्रबत्द ै जाँदा सेल्टर र बसोबासका लाष्ट्रग सङ्क्रमणकालीन सले्टर, पुनवाास, र आफ्नो पुरानै थलोमा 

क्रफताा हुने लगायतका अरू थप ष्ट्रवकल्प खलुा हुनेछन् । अन्य माष्ट्रनससँगै अपाङ्गता भएकाहरू पष्ट्रन 

प्राथष्ट्रमकतासाथ आफ्नो पुरानो थलोमा फका न ध्यान क्रदनेछन् ।  

यस अध्यायमा शीघ्र पनुःप्राष्ट्रप्त चरणमा कसरी ष्ट्रवष्ट्रभन्न सेल्टर समाधानहरू उपलब्ध गराउने र ष्ट्रतनलाई 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँ बनाउने भन्नेबारेमा ष्ट्रसफाररस गररएका छन् । यहाँ गररएका 

ष्ट्रसफाररस कायासञ्चालनसँग र प्राष्ट्रवष्ट्रधक मापदण्डको लाष्ट्रग खण्ड ‘ ख’ सँग सम्बष्ट्रन्धत छन् ।   

१: अवरोधरहीत ढाचँा           क३.३.१ 

सबै सले्टर र बसोबासका ष्ट्रडजाइनमा पहुचँसम्बन्धी मापदण्डमा ध्यान क्रदनुहोस् । समयअनुसार आवश्यकता 

पररवतान हुन्छन् । बालबाष्ट्रलका ठूला हुन्छन् । माष्ट्रनसहरू बदृ्ध हुन्छन् । र, अवरोधरहीत ष्ट्रडजाइनले सबैलाई 

फाइदा पुर् याउँछ ।  

अध्याय ख२ (पृष्ठ ८३)ले पहुचँ भएका सेल्टरको 

लाष्ट्रग र् याम्प, ढोकाको चौडाई, ढोकाको समात्ने, 

समात्ने बार र अन्य मापदण्डको ष्ट्रसफाररस गरेको छ 

। 

अध्याय ख१ (पृष्ठ ६७) मा भ-ूसंरचना, बाटो, 

ष्ट्रनकास, पार गने ठाउँ, सेवा र सुष्ट्रवधा रहने मथान 

लगायत बसोबासका ष्ट्रडजाइनका मापदण्ड सलंग्न 

छन् ।  
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२: परामशा              क३.३.२ 

सेल्टर र बसोबास सहयोगका प्राथष्ट्रमकताको बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग परामशा गनुाहोस् । 

अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलका र उनीहरूका अष्ट्रभभावकलाई पीरमकाामा समावेश गनुाहोस ् । ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

ष्ट्रवकल्पका फाइदा र वफेाइदाका बारेमा राम्ररी बुझ्नुहोस् । पहुचँसम्बन्धी ष्ट्रवशेर् आवश्यकता पष्ट्रहचान 

गनुाहोस् । 

समात्ने बार, शौचालयको शौच गना बस्ने मथान, 

झ्याल र ढोकाको खलु्ला भाग, प्रकाशको व्यवमथा 

र पहुचँसष्ट्रहतका घरायसी सामग्रीमा पष्ट्रन त्यष्ट्रत्तकै 

मात्रामा ध्यान क्रदइनुपछा, तर यसका लाष्ट्रग 

व्यष्ट्रक्तका आवश्यकता र उपलब्ध सामग्रीको 

आधारमा रचनात्मक समाधानलाई पयााप्त मथान 

क्रदइनुपछा । 

५: ष्ट्रडजाइनको ष्ट्रनणाय         क३.३.५ 

सेल्टर र बसोबास ष्ट्रडजाइनसँग जोष्ट्रडएका 

पहुचँसम्बन्धी मापदण्ड पष्ट्रहचान गनुाहोस् । ती 

मापदण्डलाई सुरूदषे्ट्रख ध्यान क्रदइएको छ भन्न े

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । यसमा सम्बष्ट्रन्धत क्षते्रको 

भूष्ट्रमथष्ट्रत र सेवासम्मको दरूी पष्ट्रन सलंग्न हुनसक्छ, 

तर अवरोधरहीत प्रवेशमागा, ढोकाको चौडाइ, 

झ्यालको उचाइ वा आन्तररक संगठन पष्ट्रन पछान् ।    

३: प्ररे्ण           क३.३.३  

WASH, मवामर्थय वा संरक्षण जमता अन्य क्षते्रसँग 

साझेदारी मथाष्ट्रपत गनुाहोस् । सले्टर र बसोबासको 

क्षेत्रभन्दा बाष्ट्रहरका आवश्यकता पष्ट्रहचान गरेपष्ट्रछ 

सम्बष्ट्रन्धत ठाउँमा प्रेर्ण गनुाहोस् ।     

४: सले्टर मागादशान          क३.३.४ 

ष्ट्रनमााणका लाष्ट्रग बनाइएका राष्ट्रिय मापदण्ड र 

सेल्टर क्लष्टर ष्ट्रनदषे्ट्रशकाको पालना गनुाहोस ्।  

६: ष्ट्रनमााण काया               क३.३.६ 
व्यष्ट्रक्तगत सले्टर ष्ट्रनमााण तथा समुदाय सधुार 

(तलको घटना अध्ययन हनेुाहोस ्र थप ष्ट्रसफाररसको 

लाष्ट्रग अध्याय ग३ हनुेाहोस्) दवु ै गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सलंग्न गने प्रयास 

गनुाहोस् । यसले आय आजानसम्बन्धी कायामा 

योगदान पुरायाउन सक्छ र नकारात्मक सोचलाई 

पष्ट्रन चुनौष्ट्रत क्रदन्छ ।   
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७: प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग               क३.३.७ 

सेल्टरहरूको ममात सम्भार र मतरोन्नष्ट्रत सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग 

(मवयंसेवक र श्रष्ट्रमकसष्ट्रहत) प्रदान गनुाहोस् । त्यसको फलोअप गनुाहोस ्। 

८: सचूनामा पहुचँ               क३.३.८ 

सेवा र सामुदाष्ट्रयक गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा कसरी पहुचँ पुयााउन सक्रकन्छ भन्न ेबारेमा पहुचँसष्ट्रहतका ढाँचामा सूचना 

उपलब्ध गराउनुहोस् (हनुेाहोस् क३.२.७) । जोष्ट्रखम न्यूनीकरण गना र उपेक्षाबाट बचाउन (हनुेाहोस् क.१) 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न उपाय कायाान्वयन गनुाहोस् ।    

घटना अध्ययन (क३.३)  

Differently Abled Persons Multi Purpose Cooperative नामक पररयोजना सुरूवात गररयो जुन 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेसञ्चालन गरेको ष्ट्रवद्यालयका मेच र टेबलु बनाउने सहकारी हो । यो सहकारी 

ष्ट्रमन्डानानो, क्रफष्ट्रलष्ट्रपन्सको टापुष्ट्रमथत सान फ्राष्ट्रन्समको रहकेो छ ।    

सन् २०१२ को ष्ट्रडसेम्बरमा बोफा नाम गरेको सामुक्ररक आँधीले ष्ट्रमन्डानानोलाई आक्रमण गर् यो र १ लाख 

७० हजार माष्ट्रनसलाई ष्ट्रवमथाष्ट्रपत गद ैयसले व्यापक क्षष्ट्रत पुर् याएको ष्ट्रथयो । SAFRA ADAP ले आफ्नो 

कायाशालालाई “ ष्ट्रप्रफेष्ट्रब्रकेटेड सले्टर” बनाउनको लाष्ट्रग उपयोग गर् यो र सीवीएमको सहयोगमा 

“ इमरजेन्सी हाउजीङ लाइभ्लीहुड प्रोजेक्ट”को सुरूवात गर् यो ।  

६० जना माष्ट्रनसहरू काम गने त्यस सहकारील ेअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र जोष्ट्रखममा रहकेा समूह (जमतैः 

पररवारको नेतृत्व गने मष्ट्रहला तथा ज्येष्ठ नागररक)का लाष्ट्रग ५० वटा सले्टर बनाउनका लाष्ट्रग सामग्री तयार 

गर् यो । सले्टरको पखााल बाँसको लष्ट्रचलो फे्रमलाई दईुपट्टीबाट बष्ट्रलयो ष्ट्रसमेन्टको प्यानलले च्यापेर बनाइयो । 

ती पखााललाई सेल्टर बनाइने मथानमा ढुवानी गररयो र मथानीय कामदारहरूको समूहल ेत्यसलाई जोडजाड 

गरेर सेल्टर ष्ट्रनमााण गरे ।  

क्रफष्ट्रलष्ट्रपन्समा सन् २०१३ को अन्त्यष्ट्रतर आएको हाइयान (योलान्डा) नाम गरेको सामुष्ट्रन्रक आँधी पश्चात 

सीबीएमले ष्ट्रमन्डानो पररयोजनालाई ष्ट्रभसायासमा अनुकरण गना सक्रकन्छ क्रक भनी एकपटक भ्रमण गर् यो । 

SAFRA ADAP लाई समावेश गरेको अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका सहकारीहरूको राष्ट्रिय महासङ्घको 

पष्ट्रहल ेनै प्रभाष्ट्रवत क्षते्रहरूमा तीनवटा शाखा ष्ट्रथए र त्यसकैारण यो पररयोजनामा समावेश हुनसके्न बष्ट्रलयो 

सम्भावना ष्ट्रथयो । 
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क्यारटल, ष्ट्रमन्डानोमा बनाइएका घरहरूको लखेाजोखाले ती ष्ट्रवपद ्धान्न सके्न क्षमता भएका र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा छन् भन्ने दखेायो । फलोअप पररयोजनाका मुख्य दईुवटा उद्देश्य छन् :   

१) जोष्ट्रखममा रहकेा घरपररवारलाई मथानीय ज्ञान र परम्परागत ष्ट्रनमााण शलैी प्रयोग सले्टर उपलब्ध 

गराउनु र , (२) अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको सीपको उपयोग गरी उनीहरूलाई सलंग्न गराउनु । 

थप अध्ययनको लाष्ट्रग  
IDDC (2008), Make Development Inclusive: Mainstreaming disability in development coordination. 
http://www.make-development-inclusive.org 
 
GPDD (2010), Haiti: reconstruction for all - Toolkit for Long Term Recovery. 
http://capacity4dev.ec.europa.eu/disability-and-developmentnetwork/ blog/haiti-toolkit-long-term-recovery-gpdd 

 
HelpAge International and Handicap International (2012), A study of humanitarian financing for older people and peo-
ple with disabilities. http://www.handicap-international.org.uk/Resources/ Handicap%20International/PDF%
20Documents/A%20study%20 of%20humanitarian%20financing.pdf 
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रूज ुसचूी क.३. शीघ्र पनुःप्राष्ट्रप्त  

 शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तको समन्वयमा र पहुचँसम्बन्धी राष्ट्रिय नीष्ट्रत ष्ट्रनमााणमा राष्ट्रिय अष्ट्रधकारीहरू र 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरू सहभागी भएका छन् ।    

 ष्ट्रवष्ट्रनयोष्ट्रजत बजेट र ष्ट्रवष्ट्रशष्ट सूचकसष्ट्रहत सेल्टर र बसोबासको प्रमतावमा अपाङ्गतालाई समावेश 

गराइएका छन् ।   

 प्रभाष्ट्रवत क्षते्रहरूमा तर्थयाङ्कका बारेमा जानकारी गराउँदा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूलाई बोलाइन्छ र माध्याष्ट्रमकमतरका सचूनाको पुनरावलोकनमा सहभागी गराइन्छ ।  

 बहुक्षेत्रीय लेखाजोखामा अपाङ्गताका सवाल समावेश गररन्छन् । जमतै, ष्ट्रवपद ्पश्चातका आवश्यकता 

मूल्याङ्कन । 

 लेखाजोखा गने कायादलले अपाङ्गता ष्ट्रवर्यमा ताष्ट्रलम पाएको हुन्छ र नयाँ ष्ट्रनयुक्त गरेर होस ्वा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथासँग साझेदारी गरेर होस ्अपाङ्गतासम्बन्धी ष्ट्रवज्ञहरूबाट सहयोग 

प्राप्त गरेको हुन्छ ।  

 लेखाजोखा फाराम अपाङ्गता समावेशी हुनेगरी, अवरोध पष्ट्रहचान गना तथा सेल्टर र बसोबासमा 

प्राथष्ट्रमकता क्रदनको लाष्ट्रग पुनरावलोकन गररन्छ । 

 सूचनादाताका रूपमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई समावेश गराइन्छ र 

लेखाजोखा गने उपकरण अपाङ्गता समावेशी हुन्छन् ।  

 हाल बष्ट्रसरहकेो सले्टरको अवमथा र आफ्नो वामतष्ट्रवक समुदाय दवुैको अवमथाको लखेाजोखा गररन्छ । 

पुरानो थलोमा फका न रोके्न अवरोध पष्ट्रहचान गररन्छ ।   

 लेखाजोखाबाट प्राप्त तर्थयलाई पहुचँको ढाँचामा प्रमतुत गररन्छ । सेल्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका आवश्यकतालाई जोड क्रदइन्छ ।  

 तर्थयका बारेमा समुदायलाई सुसूष्ट्रचत गना पहुचँसष्ट्रहतका बैठक आयोजना गररन्छ । सेल्टर र 

बसोबासका लाष्ट्रग गररने सम्बोधनमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवकल्पका बारेमा छलफल गररन्छ ।    

 सेल्टर र बसोबासका प्राथष्ट्रमकताका ष्ट्रवर्यमा सब ै उमेर समूहका केटाकेटी, मष्ट्रहला तथा पुरूर् 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग परामशा गररन्छ । उनीहरू व्यष्ट्रक्तगत सले्टरको ष्ट्रडजाइनमा प्रभाव 

पाना सक्षम हुन्छन् ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सेल्टर राख्ने मथान पष्ट्रहचान गदाा आवतजावत र सेवाको 

पहुचँलाई ध्यान क्रदइन्छ ।  
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 पहुचँसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पष्ट्रहचान गररन्छ र सरुूदषे्ट्रख नै यसलाई उपयोगमा ल्याइन्छ ।  

 राष्ट्रिय मापदण्ड र ष्ट्रनदषे्ट्रशकाअनुरूप वा त्यसभन्दा माष्ट्रथ उठेर सले्टर र बसोबासको ष्ट्रडजाइनमा 

पहुचँलाई सुरूवातदषे्ट्रख नै ध्यान क्रदइन्छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सले्टर ष्ट्रनमााण र बसोबास सधुारका गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा सलंग्न गराइन्छ ।  

 सेल्टरको ममात सम्भार र मतरोन्नष्ट्रत गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग तथा 

फलोअप उपलब्ध गराइन्छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग उपलब्ध सले्टर र बसोबास गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधको प्रभाव अनुगमन 

गररन्छ । तर्थयलाई राम्रा अभ्यास र ष्ट्रसकाइका रूपमा जानकारी गराइन्छ ।   

 नयाँ अमथाई वा मथायी प्रकृष्ट्रतको अपाङ्गतासष्ट्रहत अमपतालबाट ष्ट्रडमचाजा भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई 

सेल्टर र बसोबास सहयोग प्रदान गना मवामर्थय लगायत अन्य क्षते्रहरूसगँ प्रभावकारी प्रेर्ण सयंन्त्र 

मथाष्ट्रपत गररएको छ । 
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खण्ड : ख 
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सले्टर र बसोबासको लाष्ट्रग प्राष्ट्रवष्ट्रधक मागादशान    

यस भागमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका सले्टर र बसोबासको लाष्ट्रग ष्ट्रडजाइनका मापदण्ड र प्राष्ट्रवष्ट्रधक समाधान सलंग्न 

गररएका छन् । ष्ट्रसफाररसलाई आकष्ट्रममकचरणमा अवलम्बन गररएको छ, तर ती शीघ्र पुनःप्राष्ट्रप्तका 

गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध र पूवातयारीका लाष्ट्रग पष्ट्रन सम्बष्ट्रन्धत छन् ।  

हरेक पररष्ट्रमथष्ट्रतसँग मलेखाने गरी कुनै तयारी समाधान हुदँनै । यसको सट्टामा सले्टर र बसोबासको 

पहुचँयुक्तताको लाष्ट्रग रचनात्मक र व्यावहाररक उपाय पत्ता लगाउन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसमेतको 

संलग्नतामा ष्ट्रसफाररसलाई सले्टरका पेशाकमीसँग छलफल गने सरुूवात ष्ट्रबन्दकुो रूपमा हरेरनुपछा ।      

यस खण्डमा समावेश गररएका ष्ट्रवर्यवमतु   

ख१. बसोबासका लाष्ट्रग मापदण्ड  (पषृ्ठ ६७) 

ख१.१. योजनाबद्ध बसोबासमा पहुचँ (पृष्ठ ६८) 

ख१.२. ष्ट्रवद्यमान मवतमफूता बसोबासमा मतरोन्नष्ट्रत  (पृष्ठ ७३) 

ख१.३. सामूष्ट्रहक केन्रहरू (Collective Centers)को पहुचँ (पृष्ठ ७६) 

  

ख२. सले्टरको लाष्ट्रग मापदण्ड  (पषृ्ठ  ८३) 

ख२.१. पाल समाधान (पाररवाररका पालको लाष्ट्रग आइएफआरसीको मापदण्ड लगायत)  (पृष्ठ ८४) 

ख२.२. पहुचँ सले्टरको ष्ट्रडजाइन  (पृष्ठ ८७) 

ख२.३. ष्ट्रवद्यमान सरंचनामा अनुकूलता (Adaption)  (पृष्ठ ९२) 

 

ख३. आकष्ट्रममक सामग्रीको ष्ट्रवतरण  (पषृ्ठ ९८) 

ख३.१. ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई पहुचँमा बनाउने  (पृष्ठ ९९) 

ख३.२. व्यष्ट्रक्तगत सामग्री र सामान्य घरायसी सामग्री  (पृष्ठ १०२) 

ख३.३. सेल्टर सहयोग सामग्री (आइएफआरसी मापदण्डका सेल्टर समाग्रीसष्ट्रहत)  (पृष्ठ १०५) 

हनेुाहोस् : अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको अष्ट्रधकारसम्बन्धी महासष्ट्रन्ध (यूएनसीआरपीडी)को धारा ९ । अनुसूची ३  
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कमजोर तररकाल ेयोजना गररएका र पहुचँ नभएका सामषू्ट्रहक केन्रल ेअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको उपके्षा र 

परष्ट्रनभारतालाई बढावा क्रदन्छन ्। ष्ट्रयनल ेसमाजको नकारात्मक दषृ्ट्रष्टकोणलाई लगातार बढाइरहकेा हुन्छन ्।  
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ख१ बसोबासको लाष्ट्रग मापदण्ड 

 

ठूलो संख्यामा माष्ट्रनसहरू ष्ट्रवमथाष्ट्रपत हुनेगरी भएको आकष्ट्रममकताको अवमथामा राहत गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधअन्तगात 

बसोबास (Settlement)  प्रायः सबभैन्दा केन्रष्ट्रबन्दमुा हुनेगछा । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

अमथायी सले्टरहरू अवरोध नभएका हुन्छन् । ष्ट्रतनलाई समाधान गना करठन हुन्छ । अनुकूलता 

(Adaptions )  र मतरोन्नष्ट्रतमाफा त यमता अवरोधलाई सम्बोधन गनुा जरूरी हुन्छ, तर सँगसँगै पुनः मथान 

ष्ट्रनधाारण (Relocation)   र आफ्नो पुरानै थलोमा फका ने ष्ट्रवर्यमा पष्ट्रन ध्यान पुर् याउनैपछा ।   

यस अध्याय ष्ट्रवमथाष्ट्रपत माष्ट्रनहरूका लाष्ट्रग सामूष्ट्रहक बसोबास (ष्ट्रशष्ट्रवर र समूष्ट्रहक केन्र)मा केष्ट्रन्रत हुनेछ ।  

यस अध्यायमा समावशे गररएका ष्ट्रवर्यवमत ु 

ख१.१ योजनाबद्ध बसोबासको पहुचँ : सरुुदषे्ट्रख न ैअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूमा ध्यान क्रदन ेर सवेा र 

सषु्ट्रवधामा समान पहुचँ उपलब्ध गराउन े। (पषृ्ठ ६८)  

 

ख१.२ ष्ट्रवद्यमान मवतःमफूता बसोबास : व्यवहाररक ष्ट्रसफाररससष्ट्रहत अव्यवष्ट्रमथत बसोबासको लखेाजोखा र 

हमतक्षपेलाई (Interventions) प्राथष्ट्रमकीकरण गन ेतररका । (पषृ्ठ ७३) 

 

ख१.३ सामषू्ट्रहक केन्रहरूको पहुचँ : सामषू्ट्रहक केन्रहरूमा सले्टर खोजी गदाा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े

धरैे भौष्ट्रतक र प्रशासष्ट्रनक अवरोधको सामना गछान ्। (पषृ्ठ ७६) 
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ख१.१ योजनाबद्ध बसोबासमा पहुँच  

योजनाबद्ध ष्ट्रशष्ट्रवरहरू पहुचँमा हुन्छन् भन्न े जरूरी छैन क्रकनभने ष्ट्रतनीहरू संगरठत हुन्छन् । अनावश्यक 

अवरोधलाई हटाउनका ष्ट्रनष्ट्रम्त र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सेवामा समान पहुचँ पर्ु याउन सुरूदषे्ट्रख नै 

पहुचँमा ध्यान क्रदनु महत्वपूणा हुन्छ । 

भूष्ट्रमथष्ट्रत, सतहको पानीको ष्ट्रनकास र माटोको गुणमतर साथ ैसरसफाइका सुष्ट्रवधाको लेआउट र सावाजष्ट्रनक 

सेवामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू दषै्ट्रनक क्रक्रयाकलापमा सहभागी छन् या सेल्टरष्ट्रभत्र ैउपेष्ट्रक्षत भएका छन् 

ष्ट्रनधाारण गनुाहोस् ।  

१: बसोबास रहकेा मथानमा पहुचँ          ख१.१.१ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े बसोबास व्यवमथा 

गररएका मथानमा सेवामा पहुचँको अवसरसष्ट्रहत 

एक ठाउँबाट अको ठाउँमा आवागमन गना र 

त्यहाँबाट बाष्ट्रहर काममा जान पाउनुपछा ।   

व्यष्ट्रक्तगत र पररवार तहदषे्ट्रख ष्ट्रडजाइन गनुाहोस् । 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग उनीहरूल ेउपयुक्त 

ठानेका मथानको बारेमा परामशा गनुाहोस,् तर 

यसमा सहयोग सञ्जाल चाहह ँ अवरूद्ध हुनुहुदँनै । 

सेवा र सुष्ट्रवधासम्मको दरूी पष्ट्रन ध्यान क्रदइनु 

महत्वपूणा कुरा हो (हनुेाहोस् ख१.१.६), तर एकै 

मथानमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको छुटै्ट समूह 

(Clustering )  नबनाउनुहोस् । 

२: बसोबासको भषू्ट्रमथष्ट्रत                      ख१.१.२ 

१:५० र १:२० (२.५%) कोबीचमा ष्ट्रभरालोपन 

मान्य हुन्छ ।    

कुनै ष्ट्रभरालो मथान नभएको ठाउँ बढी पहुचँयुक्त हुन्छ र शारीररक वा दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई यताउता हहकँन सहज हुन्छ, तर यमता ठाउँमा पानी जम्न ेतथा ष्ट्रनकासको सममया हुनसक्छ र 

भेक्टर वोना रोगको जोष्ट्रखम पष्ट्रन हुनसक्छ । 
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३: ष्ट्रनकास तन ेठाउँ                                ख१.१.३ 

सतहमा जमकेो पानीको कारण 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई कुनै 

अवरोध ष्ट्रसजाना गनुाहुदँनै । खुल्ला 

ष्ट्रनकासका लाष्ट्रग  कुलो आवश्यक हुन्छ 

र समात्ने बारसष्ट्रहत त्यमता कुलो तने 

ठाउँ पष्ट्रन हुनुपछा । यसको ष्ट्रडजाइन 

फरक फरक हुन सक्नछन् । 

४. हहकँन ेबाटो :                         ख१.१.४ 

दईुवटा ह्वीलष्ट्रचयर ष्ट्रवपरीत क्रदशाबाट एकैसाथ 

आउँदा पष्ट्रन सहजै गुडाउन सक्रकयोस् भन्नका लाष्ट्रग 

हहकँने बाटो कष्ट्रम्तमा १५० सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर फराक्रकलो 

हुनुपछा । १:२० को अनुपातभन्दा बढीको 

ष्ट्रभरालो, ष्ट्रनकास कुलो तने ठाउँ र भर् याङमा 

समात्ने बार बनाउनु आवश्यक छ । 
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हहडँने बाटोको सतहका लाष्ट्रग कष्ट्रसला खालका 

मष्ट्रसना ष्ट्रगटीढुङ्गा उपयुक्त हुन्छन् । १०० दषे्ट्रख 

२०० ष्ट्रमटरको फरकमा आराम गने छहारी उपलब्ध 

गराउनुहोस् । 

५: सरसफाइ सषु्ट्रवधा                          ख१.१.५ 

ष्ट्रपउनेपानी राष्ट्रखएका मथान वा धारा र कष्ट्रम्तमा 

१० प्रष्ट्रतशत शौचालय अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा हुनुपछा । ष्ट्रतनलाई 

ष्ट्रचनाउने मपष्ट सङ्केत र व्यष्ट्रक्तगत सले्टरबाट 

कष्ट्रम्तमा ५० ष्ट्रमटर दरूीमा हुनुपछा (१) । 

६: प्रकाश व्यवमथा                  ख१.१.६ 

सेल्टर र पानीको व्यवमथा गररएको ठाउँ तथा 

शौचालयमा राती ओहोरदोहोर गदाा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सरुक्षा र पहुचँमा बृष्ट्रद्ध 

गना प्रकाशको व्यवमथा गररनुपछा (हनुेाहोस् 

ख३.२.५) । 

सरसफाइमा काम गने ष्ट्रनकायहरूसँग आकष्ट्रममक 

समाधानका बारेमा छलफल गनुाहोस् र पानी, 

सरसफाई र मवामर्थय सुष्ट्रवधाको पहुचँ सम्बन्धमा 

आवश्यक मागादशानको लाष्ट्रग परामशा गनुाहोस् ।  

 सामुदाष्ट्रयक पानी आपूर्ता, मवामर्थय र सरसफाइ सुष्ट्रवधा– 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक पुष्ट्रमतका– वाटर एड (२०१२)  

 ष्ट्रवकासोन्मुख दशेहरूमा पहुचँयुक्त वातावरण कसरी 

बनाउने :  पानी र सरसफाइ सुष्ट्रवधाहरूमा पहुचँ; 

ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल २००८  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त तथा अन्य जोष्ट्रखममा रहकेा 

समूहको लाष्ट्रग पानी तथा सरसफाइ : पहुचँ अष्ट्रभबृष्ट्रद्ध 

गना सेवाहरूको ष्ट्रडजाइन  

– Jones, Hazel  and Reed, Bob; WEDC Loughborough, UK (2005)  

७: दषै्ट्रनक क्रक्रयाकलाप           ख१.१.७ 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग 

उनीहरूले दषै्ट्रनक क्रक्रयाकलाप जमतै पकाउने, लुगा 

धुने, खाना र अन्य सामग्री प्राप्त गने, घरको फोहर 

व्यवमथापन गने आक्रदमा भोग्नु परररहकेा 

करठनाइका बारेमा सोधु्नहोस् । आवश्यकताअनुसार 

सहयोग प्रदान गनुाहोस ्। 

(१) यी अल्पकालीन आकस्स्मक लक्ष्य हुन ्। दीर्वकालमा २० प्रततशत 
शौचालय पहुुँच भएका हुनुपछव र ती व्यस्क्तगत सेल्टरबाट ३० ममटर 
पर हुनुपछव । 
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८ सचूनापाटी                      ख१.१.८ 

प्रवेशद्वारमा ष्ट्रभत्रको योजनाबद्ध बसोबासका 

मुख्यमुख्य जानकारीसम्बन्धी सूचना समावेश 

गरी ट्याकटाइल नक्शासमेतको पहुचँसष्ट्रहतका 

सूचनापाटी उपलब्ध गराउनुपछा । ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

रङ, नाम र सङ्केत प्रयोग गरी वा बसोबास 

भएका मथानको नष्ट्रजक कुनै सङ्केत राखेर 

अष्ट्रभमुखीकरणलाई सहजीकरण गना सक्रकन्छ । 

९: ठेगाना प्रणाली              ख१.१.९ 

बसोबासमा रहकेा माष्ट्रनसहरूलाई पष्ट्रहचान गना वा 

उनीहरूका बारेमा थाहा पाउन थप फलोअपको 

जरूरी पछा । "ष्ट्रलष्ट्रखत नाम वा सङ्ख्यासष्ट्रहत 

सङ्केत, तष्ट्रमबर वा रङको प्रयोगल ेमाष्ट्रनसहरूलाई 

ष्ट्रशष्ट्रवरष्ट्रभत्रका बाटो पत्ता लगाउन सहज बनाउँछ 

(२)। "     

१०: अपाङ्गता डमेक                       ख१.१.१० 

बसोबास क्षेत्र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका 

लाष्ट्रग ष्ट्रनकै ठूलो छ भने कमाचारी वा 

मवयंसेवकसष्ट्रहत अपाङ्गता सूचना र भेटघाट ष्ट्रबन्द ू

(Disability Information and Meeting 

Points, अपाङ्गता डमेक) मथापना गनुाहोस ् । 

सानो आकारको बसोबासमा पष्ट्रन यो लाभदायक नै 

हुन्छ (३) ।    

ष्ट्रशष्ट्रवर व्यवमथापन टुलक्रकट (Camp Management Toolkit) (पृष्ठ २०७)  । 

खेलमैदान र बालमतै्री मथान अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलका लगायत सबैका लाष्ट्रग पहुचँमा हुनुपछा (NRC 

2008) ।  

२. NRC (2008), Camp Management Toolkit, Address Systems, p.202 
३ बसोबास व्यिस्थापन गररएका स्थानहरूमा अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरूको बढी भौततक उपस्स्थतत गराउने बाहेक अपाङ्गता डसे्कको अको उद्देश्य 
दृस्टटकोणजन्य अिरोध पहहचान गने ततनीहरूलाई सेल्टर र बसोबास सहयोगसुँगसुँगै सम्बोधन गने हुनुपछव ।  
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घटना अध्ययन, ख१.१ 

ष्ट्रसररयामा गृहयुद्ध भडक्रकएपष्ट्रछ २५ लाख माष्ट्रनसहरू आफ्नो ठाउँ छोडरे भागे र त्यसमा झण्ड ै ६ लाख 

ष्ट्रछमेकी दशे जोडानमा गए (4) । १ लाखभन्दा बढी शरणाथी त एउटै जारटरा ष्ट्रशष्ट्रवरमा ष्ट्रथए । ह्यष्ट्रण्डक्याप 

इन्टरनेशनल र हले्पेजल ेगरेको सभके्षणकाअनुसार हरेक पाँच जनामा एक जना शारीररक अपाङ्ता भएका 

वा इन्रीयसम्बन्धी अपाङ्गता भएका ष्ट्रथए (5) ।  

सन् २०१२ को नोभेम्बरमा ह्याष्ट्रण्डक्याप इन्टरनेशनलल ेष्ट्रशष्ट्रवरको पहुचँसम्बन्धी लेखाजोखा गर् यो । सम्म 

परेको भूबनोट हुदँाहुदँ ैपष्ट्रन त्यहाँ ष्ट्रनकै अवरोध पष्ट्रहचान गररए । शौचालय, हात धुने ठाउँ र लगुाधुने ठाउँ 

पहुचँमा ष्ट्रथएन । सेवा सषु्ट्रवधाका मथान र प्रकार पष्ट्रहचान गने सङ्केत ष्ट्रथएन । ष्ट्रशष्ट्रवरका केही क्षते्रहरू बलौटे 

ष्ट्रथए र हहडँडुलमा सममया हुने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग करठन ष्ट्रथए । वर्ाा र बाढीको बेला 

अवमथा झनै खराब हुन्र्थयो ।      

ष्ट्रप्रफेष्ट्रब्रकेटेड सले्टरहरू ल्याइयो । ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग ष्ट्रवशेर् 

ध्यान पुर् याउन उनीहरूको बसोबासलाई पुनरावलोकन गना पैरवी गर् यो । दभुााग्यवस ती सले्टरहरूका तल्लो 

सतह र जष्ट्रमनको सतहबीचको उचाइ २० सेन्टीष्ट्रमटर भएको हुनाले ष्ट्रतनीहरू ह्वीलष्ट्रचयरका लाष्ट्रग पहुचँमा 

भएनन् । बाष्ट्रहर ह्वीलष्ट्रचयरलाई राख्ने मथान समेत नहुदँा कष्ट्रतपय माष्ट्रनसहरू र् याम्प राख्न समेत असफल रह े

।  

ष्ट्रमपकर, श्रव्य सन्दशेको अभाव, अष्ट्रभमुखीकरणलाई सहयोग गने मथान र सेवा ष्ट्रवतरण केन्रहरूलाई दखेाउने 

सङ्केतहरू नहुनु, पहुचँयुक्त शौचालय नहुन,ु दताा गने ठाउँमा माष्ट्रनसलाई बसेर आराम गने ठाँउको अभाव 

हुनु, समर्पात सूचना केन्रको अभाव हुनुलगायत अन्य सममया पष्ट्रन पष्ट्रहचान गररयो । 

(4) Regional Analysis for Syria (RAS) Report – Brief, May 6 2014, ACAPS (retrieved from http://www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project) 
 
(5) Hidden victims of the Syrian crisis – disabled, injured and older refugees, HelpAge International and Handicap International (2014) 
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ख१.२ ष्ट्रवद्यमान मवतःमफूता बसोबास  

मवतःमफूता बसोबासमा ष्ट्रवमथाष्ट्रपतहरूमध्ये केही एकदमै जोष्ट्रखममा रहकेा व्यष्ट्रक्तहरू पाइन्छन् । सरंक्षण र 

सहयोग सञ्जाल ष्ट्रनमााण गदाा सम्भव भएका मथानमा सुरक्षा र पहुचँ उपलब्ध गराउनु तथा बढी जोष्ट्रखममा 

रहकेा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग वैकष्ट्रल्पक सले्टर प्राप्त गनुा मखु्य प्राथष्ट्रमकता हुन्छ । 

मवतःमफूता सेल्टरहरूको मतरोन्तष्ट्रत गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग अवरोध र जोष्ट्रखम घटाउने 

उपाय कसरी पष्ट्रहचान गने, प्राथष्ट्रमकतामा राख्न ेतथा कायाान्वयन गने भन्नेबारेमा तल ष्ट्रसफाररस गररएका 

छन् । हनुेाहोस् अध्याय क२.२ र क३.२ ।  
  

१: पष्ट्रहचान                         ख२.१.२ 

बसोबासमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रहचान गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा, ष्ट्रशष्ट्रवर 

व्यवमथापक, ष्ट्रवष्ट्रभन्न क्षते्रका प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधहरूसँग सम्पका  गनुाहोस् ।  

ठूला बसोबासमा कष्ट्रम्तमा सङ्क्रमणकालीन 

उपायकारूपमा सूचनासष्ट्रहतको अपाङ्गता डमेक 

मथापना गने कुरामा ध्यान क्रदनुहोस् । 

भूष्ट्रमथष्ट्रत, जष्ट्रमनको सतह, ष्ट्रनकास कुलो, पालका 

पष्ट्रङ्त, भग्नावशेर्, घासँपात आवागमनका लाष्ट्रग 

भौष्ट्रतक अवरोध हुनसक्छन् । त्योभन्दा अझ पहुचँमा 

अन्य कुनै हुनसक्छ भने नक्सा बनाउनुहोस् र उल्लखे 

गनुाहोस् ।    

२. Transect walk                       ख१.२.२ 

बसोबासको आसपास वा वरपर अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तलाईसँगै ष्ट्रलएर हहकँनुहोस ्। भौष्ट्रतक 

अवरोध छ क्रक हनुेाहोस ् । समुदायको दषृ्ट्रष्टकोण 

पष्ट्रन हनुेाहोस् । यसले तपाईलँे गरररहनुभएको 

हमतक्षेपमा असर पाछा । उदाहरणको लाष्ट्रग 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई सलंग्न गराइ फोहर 

व्यवमथापनका लाष्ट्रग कायाक्रमसष्ट्रहत जनचेतना 

अष्ट्रभयान सुरू गनुाहोस ्।  
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३: सम्भाष्ट्रवत पनुःमथान सयंोजन                 ख१.२.३ 

पहुचँ नभएको मथानका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग पहुचँ भएका मथानमा जाने सम्भावनाका बारेमा 

परामशा गनुाहोस्, जुन अकै क्षेत्रमा जाने हुनसक्छ वा सोही बसोबासको बाष्ट्रहर वैकष्ट्रल्पक सेल्टरहरू बनाउने 

हुनसक्छ ।  

४: सरसफाइ सषु्ट्रवधा                   ख१.२.४ 

बसोबासअन्तगात सुरक्षा र सेवासुष्ट्रवधामा समान 

पहुचँ सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । सरसफाइ सुष्ट्रवधा र 

शौचालयमा अनुकूलता प्रदान गने वा सरसफाइसँग 

सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रनकायहरूसगँ ष्ट्रमलेर अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूका सेल्टर नष्ट्रजक पनेगरी नयाँ शौचालय 

बनाउनुहोस् ।  

५: हहडँन ेबाटोको मतरोन्नष्ट्रत                 ख१.२.५  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू रहकेा सेल्टरसँग 

सम्बष्ट्रन्धत हहकँने बाटो र ष्ट्रवष्ट्रभन्न सेवासुष्ट्रवधासम्म 

पुग्ने रूट पहुचँयकु्त र ह्वीलष्ट्रचयरका लाष्ट्रग मतै्रीपूणा 

हुनुपछा । बाटोको सतहलाई ठोस बनाउनको लाष्ट्रग 

साहो ढंुगा वा बालुवा ष्ट्रगटी प्रयोग गना सक्रकन्छ ।    

पहुचँ भएका शौचालयमा मानव ष्ट्रनर्मात प्रकाश 

उपलब्ध गराउनुपछा । (हनुेाहोस ख१.१.६) 

योजनाबद्ध बसोबासमा हहडँने बाटोको लाष्ट्रग थप 

ष्ट्रसफाररस ख१.१.४. मा पष्ट्रन हनेुाहोस् ।  

बाँस र डोरीको प्रयोग गरेर साधारण समात्ने बार 

बनाउन सक्रकन्छ । प्राष्ट्रवष्ट्रधक मापदण्डको लाष्ट्रग हनेुाहोस् 

ख ३.४.४ ।   

६: बाधालाई हटाउन े                       ख१.२.६ 

मुख्य बाटोमा पने भग्नावशेर्, घाँसका झाडी, 

अवरोध गनेखालका पालका पष्ट्रङ्त र अन्य अवरोध 

हटाउनुहोस् । हटाउन नसक्रकने अवरोध जमतै 

भर् याङ वा ष्ट्रनकास कुलो भएको ठाउँमा बार 

लगाउने, कुनै सङ्केत राख्ने वा अष्ट्रल फरकखालको 

रङ्गल े रङ्गाइ क्रदनुहोस् । वैकष्ट्रल्पक बाटो, तने 

ठाउँ वा र् याम्प भएको मथान दखेाउने सङ्केत 

राष्ट्रखक्रदनुहोस् ।     

७: आराम गन ेक्षते्र                        ख१.२.७ 

मुख्य आवतजावत गने रूटमा छहारीसष्ट्रहतका 

आराम गने ठाउँहरू बनाउनुहोस् । यी सकेसम्म 

हरेक २०० ष्ट्रमटरको अन्तरमा हुनुपदाछ । यमता 

ठाउँमा सूचनापाटी राष्ट्रखयो भने अझ राम्रो हुन्छ ।

(हनुेाहोस् ख१.१.८) 
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८: यातायात                                    ख१.२.८  

बसोबास क्षते्रभन्दा बाष्ट्रहर रहकेा सेवामा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको पहुचँ बढाउन 

आवश्यकता पष्ट्रहचान गनुाहोस् र आवश्यक 

पनेहरूका लाष्ट्रग यातायातको सहयोग उपलब्ध 

गराउनुहोस् ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँगको परामशामा 

दषै्ट्रनक क्रक्रयाकलापमा (हनेुाहोस ् ख.१.१.७) 

आवश्यक पने थप सहयोग पष्ट्रहचान गनुाहोस् र 

व्यष्ट्रक्तगत सेल्टरलाई सधुार, मतरोन्नष्ट्रत तथा ममात 

गनुाहोस् ।   

घटना अध्ययन ,ख१.२ 

कालो लाभाको क्षेत्र गोमा हुदँ ै डमेोके्ररटक ररपष्ट्रब्लक अफ कंगोमा पमयो । भखारै सन् २००२ मा उठेको 

ज्वालामुखी सहरको ४० प्रष्ट्रतशत क्षेत्र नष्ट गर् यो । अझ भखारै गोमाल ेष्ट्रछमेकी प्रान्त साउथ क्रकभबुाट आएको 

ष्ट्रवमथापनको एउटा नयाँ छाल दखे्नुपरेको छ । कडा चट्टानी ज्वालामुखी माटोमा मवतःमफूता बसोबास व्यवमथा 

गररएका छन् जुन चाहह ँह्वीलष्ट्रचयर प्रयोग गने व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग र हहडँडुलमा सीष्ट्रमत भएका व्यष्ट्रक्तहरूका 

लाष्ट्रग अवरोधपूणा हुन्छ । 

ह्याष्ट्रण्डक्याप इन्टरनेशनलल ेल्याक भटा र बलुेङ्गोमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न क्षते्रको पहुचँको अवमथाको नक्शाङ्कन गरी 

ष्ट्रशष्ट्रवर, हहकँने बाटा, शौचालय, नुहाउने ठाउँको लेखाजोखा गर् यो । ष्ट्रशष्ट्रवरको सबभैन्दा कम पहुचँ भएका 

मथानमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू रहकेो पष्ट्रहचान गररयो र प्राथष्ट्रमकताका आधारमा सहयोग उपलब्ध 

गराइयो । 

ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलल े केही राम्रो र सम्म मथान तथा नष्ट्रजकै सरसफाइका सुष्ट्रवधा भएका मथानमा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सानाको लाष्ट्रग सहमष्ट्रत गना सफल भयो  । व्यष्ट्रक्तगत आवश्यकताअनुसार 

अनुकूलता क्रदन थप प्लाष्ट्रमटकका ष्ट्रसट र खम्बा उपलब्ध गराइए ।   

त्यष्ट्रत नै बेला ष्ट्रशष्ट्रवर व्यवमथापक, समुदायका अगुवा र सले्टरमा काम गनेहरूमा बसोबाससगँ सम्बष्ट्रन्धत 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न भौष्ट्रतक अवरोधका बारेमा जनचेतना बृष्ट्रद्ध गना केही ताष्ट्रलम सत्र सञ्चालन गररयो ।     
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ख१.३ सामूष्ट्रहक केन्रको पहुँच 

सामूष्ट्रहक केन्रमा रहने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले अन्य प्रकारका योजनाबद्ध सेल्टर वा मवतःमफूता 

बसोबासमा सामना गनुापने जमतै अवरोध समाना गनुापछा ।   

सामूष्ट्रहक केन्रहरूमा सले्टर खोजीरहकेा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको आत्मसम्मान र पहुचँको लाष्ट्रग 

भौष्ट्रतक अवरोध तथा व्यवमथापनका सममया दवु ैसम्बोधन गनुापने आवश्यक हुन्छ । 

१: पष्ट्रहचान                ख१.३.१ 

सामूष्ट्रहक केन्रहमा बष्ट्रसरहकेा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको पष्ट्रहचान गनुाहोस् । अवरोध पष्ट्रहचान गना र 

त्यसलाई सम्बोधन गने उपायका बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सलंग्न गराउनुहोस ् । (हनुेाहोस ्

ख१.२.१) 

सामूष्ट्रहक केन्रलाई ष्ट्रवपद ् पूवा माष्ट्रनसहरूलाई 

सुरष्ट्रक्षत मथानमा राष्ट्रखने सले्टर (Evacuation 

Center)बनाउने हो भने आधारभूत पहुचँसम्बन्धी 

उपाय अवलम्बन गनैपछा । (हनुेाहोस ्क१.४)  

आकष्ट्रममक सेल्टरका लाष्ट्रग नबनाइएका कुनै 

भवनमा रहकेो मवतःमफूता बसोबास सामूष्ट्रहक 

केन्रमा पररणत हुन्छ भने ख२.३ मा उल्लेष्ट्रखत 

अनुकूलता प्रदान गना ष्ट्रसफाररस गररन्छ ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पुग्न सष्ट्रजलो 

हुने मथान आकष्ट्रममक सवारी साधनहरूको लाष्ट्रग 

पष्ट्रन थप पहुचँयुक्त हुनु जरूरी छ ।  

२: अवरोधमकु्त प्रवशेद्वार                 ख१.३.२ 

तलको तलासम्म आइपगु्ने मागा मखु्य बाटोदषे्ट्रख नै 

पहुचँ भएको हुनुपछा । र् याम्प राष्ट्रखएको हुनुपछा 

ष्ट्रनजी सेल्टरभन्दा सामूष्ट्रहक सले्टरमा बनाइने 

र् याम्प फराक्रकलो हुनुपछा (कष्ट्रम्तमा १५० 

सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर चौडा) ।     
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३: आन्तररक गमनशील                       ख१.३.३ 

र् याम्प ष्ट्रनमााण गरेर, सीमा हटाएर, सतहलाई 

सम्म पारेर र प्रवेश मागामा ह्वीलष्ट्रचयर सष्ट्रजल ै

जानसक्छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गरेर जष्ट्रमनको तल्लाको 

सबै भौष्ट्रतक अवरोधलाई सम्बोधन गनुाहोस ्।   

कुनै हहडँडुलमा सममया हुने व्यष्ट्रक्त र ह्वीलष्ट्रचयर 

प्रयोग गने व्यष्ट्रक्तका लाष्ट्रग तल्लो तलामा सेल्टर 

उपलब्ध गराउन सदकँदनै भने उनीहरूका लाष्ट्रग 

सेल्टरको अको वैकष्ट्रल्पक व्यवमथा गनुापछा (पररवार 

सदमय र हरेचाह गने व्यष्ट्रक्तसष्ट्रहत)   

४: सरसफाइमा पहुचँ                         ख१.३.४ 

पानीको धारा, शौचालय र नुहाउने मथानहरू 

जमता सरसफाइका सषु्ट्रवधा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूले सहजै उपयोग गना सके्नगरी छन् भन्ने 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । यमता सुष्ट्रवधा पहुचँमा छन् 

भनी सङ्केत राख्नुहोस ्। 

५: बाधा हटाउन े                              ख१.३.५ 

हहडँडुल गने बाटोबाट फोहरमैला हटाइ पहुचँ 

बढाउनुहोस् । आगोबाट सरुष्ट्रक्षत राख्नुहोस ् । कुनै 

ष्ट्रवपद ्पूवा सुरष्ट्रक्षत मथानमा लैजानको लाष्ट्रग गररने 

र पूवा सूचना क्रदने योजनामा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई ध्यान क्रदनुहोस् (हनुेाहोस क१.३.) ।    

६: प्रकाशको व्यवमथा                         ख१.३.६ 

सब ै सावाजष्ट्रनक मथान र अधँ्यारो हुने कररडोरमा 

प्रकाशको व्यवमथा गररएको (जसमा झ्याल 

राष्ट्रखएको), बष्ट्रत्तहरू जडान गररएको र प्रकाशलाई 

अष्ट्रधकतम गना सरसफाइ गररएको, बल्बहरू जडान 

गररएको सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।  

फरक दषे्ट्रखने रङ्ग र मानव ष्ट्रनर्मात प्रकाशल ेपष्ट्रन 

हहडँडुलमा सममया हुने र दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग प्रवेशमागा र 

भर् याङलाई थप सहज बनाउँछ । 

७: दषै्ट्रनक क्रक्रयाकलाप                        ख१.३.७ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग परामशा गरी 

दषै्ट्रनक क्रक्रयाकलापलाई थप पहुचँयुक्त बनाउन 

उपलब्ध गराउनुपने सहयोगको प्राथष्ट्रमकता 

पष्ट्रहचान गनुाहोस् । उत्पाक्रदत फोहरमैलालाई 

व्यवमथापन गने एउटा प्रणाली ष्ट्रनमााण गनुाहोस ्र 

सेल्टरका सबलैाई त्यसमा सहभागी गराउनुहोस ्। 

अन्य अध्यायमा रहकेा सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रसफाररस  

 थप प्रकाश र पहुचँ भएका बष्ट्रत्तको ष्ट्रमवच 

(हनुेाहोस् ख२.२.९ र ख२.३.७) 

 ब्ल्याङ्केट, सकुुल, खाट, पाटेसन म्याट र 

घरायसी सामान (ख३.२) 
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८ : प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्व          ख१.३.८  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू सामूष्ट्रहक केन्रमा 

रहकेा छन् भने सामूष्ट्रहक क्रक्रयाकलापमा उनीहरूको 

सहभाष्ट्रगता र भवन सष्ट्रमष्ट्रतमा प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्व प्रवद्धान 

गनुाहोस् । भवन सष्ट्रमष्ट्रतहरूले अपाङ्गता सम्बन्धमा 

ताष्ट्रलम ष्ट्रलनुपछा ।     

९: कमाचारी र मवयसंवेक           ख१.३.९ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सूचना क्रदन र 

सम्बोधन गनुापने अवरोध एवं संरक्षणका सममया 

पष्ट्रहचान गना दषै्ट्रनकजसो सामूष्ट्रहक केन्रको भ्रमण 

का लाष्ट्रग ताष्ट्रलमप्राप्त कमाचारी र मवयंसवेक 

पठाउनुहोस् ।  

रेडक्रस र रेडक्रक्रसेन्ट आन्दोलनका धेरै राष्ट्रिय सोसाइटील े ष्ट्रवपद्पूवा माष्ट्रनसहरूलाई राख्न े सरुष्ट्रक्षत सेल्टर 

(Evacuation Shelter) र सामूष्ट्रहक केन्र व्यवमथापन गने मथानीय मागाष्ट्रनदषे्ट्रशका ष्ट्रनमााण गरेका छन् । 

तपाईलँे थप अध्ययनको लाष्ट्रग त्यसमा केही दषृ्टान्त पाउनुहुनेछ (पृष्ठ ३५) ।       

घटना अध्ययन , ख१.३ 

वासी नाम गरेको गम्भीर तातो आँधील े ष्ट्रडसेम्वर १६ र १८, २०११ मा क्रफष्ट्रलष्ट्रपन्सलाई हान्यो । 

सीबीएमको साझेदार द क्रफष्ट्रलष्ट्रपन्स सर्भास अफ मसी फाउन्डसेन तत्काल घटनामथलमा अवमथाको 

लेखाजोखा गना र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग गना पुग्यो ।  

आँधी आएको चार क्रदनपश्चात २०००० प्रभाष्ट्रवत मध्ये १२० जनामात्र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू भेरटए 

जसले ष्ट्रवपद ्पूवा माष्ट्रनसहरूलाई राख्न बनाइएको ष्ट्रनष्ट्रश्चत सुरष्ट्रक्षत मथानमा (Evacuation Center) आस्रय 

ष्ट्रलन चाहकेा ष्ट्रथए । कमजोर पहुचँको अवमथा एउटा कारण ष्ट्रथयो र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई ष्ट्रभडल े

ठेलेर पष्ट्रन पछाष्ट्रड पारेको ष्ट्रथयो । यसकारण धेरैजसोल े राहतका सामग्री पाउनबाट बष्ट्रञ्चत हुनुपछा भन्न े

जान्दाजान्द ैपष्ट्रन पुन: भष्ट्रत्कएको संरचनाहरूष्ट्रतरै फका न चाह े।     

काग्यान ड ेओरोमा रहकेो अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको संमथाले राहतका गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको राम्रो समावेशीकरणको लाष्ट्रग मथानीय अष्ट्रधकारीहरूसँग लष्ट्रव र पैरवी गर् यो । ष्ट्रवपद्को एक 

मष्ट्रहनापष्ट्रछ नगरप्रमुखल े सहरका प्रत्येक इभ्याकुएसन सेन्टरको लाष्ट्रग "Order with Immediate effect" 

जारी गरे जसमा प्रत्येकले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग गना र यस ष्ट्रवर्यमा जनचेतना जगाउन 

अपाङ्गता डमेक मथापना गनुापने आदशे ष्ट्रथयो । इभ्याकुएशन सले्टरमा आवश्यक अनुकूललाई वेवामता 

गररएको ष्ट्रथयो क्रकनभने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेपष्ट्रहल े नै छोष्ट्रडसकेका ष्ट्रथए । आशा गरौ ँभष्ट्रवष्यमा 

हुने यमता आकष्ट्रममक अवमथामा भौष्ट्रतक पहुचँ र अपाङ्गता डमेकको संयकु्त उपष्ट्रमथष्ट्रत रहनेछ । 
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थप अध्ययनको लाष्ट्रग  

 CBM (2012), Inclusion Made Easy: A quick program guide to disability in development. http://
www.cbm.org/Inclusion-Made-Easy-329091.php 

 
 Chalinder, A. (1998), Temporary Human Settlement Planning for Displaced Populations in Emergen-

cies - RRN Good Practice Review 6. http://www.odihpn.org/download/gpr6pdf 
 
 Handicap International (2005), Shelter, public infrastructure, water and sanitation. A guide for includ-

ing people with disabilities and injuries. 
 
 Handicap International (2012), Accessibility Assessment of Zaatari Refugee Camp. https://

data.unhcr.org/syrianrefugees/download. php?id=1558 
 
 IOM and UNHCR (2010), Collective Centre Guidelines. http://www.globalcccmcluster.org/system/

files/publications/ doc18990-contenido.pdf 
 
 Jones, H. & Wilbur, J. (2014), Compendium of accessible WASH technologies. http://http://

www.inclusivewash.org.au 
 
 NRC (2008), Camp Management Toolkit. http://www.nrc.no/camp 
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रूज ुसूची ख१ : बसोबासका लाष्ट्रग मापदण्ड  

 समावेशी बसोबासको ष्ट्रडजाइनको लाष्ट्रग ष्ट्रशष्ट्रवर व्यवमथापक, अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा र 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न क्षते्रका प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधसँग सम्बन्ध मथापना गररएको छ ।  

 अवरोधको पष्ट्रहचान गना र पहुचँसष्ट्रहतको सुधारलाई प्राथष्ट्रमकतामा क्रदन सब ै उमरेका अपाङ्गता 

भएका केटाकेटी, मष्ट्रहला तथा परुूर्लाई सलंग्न गराइएको छ । 

 बसोबासको व्यवमथापन गररएको मथान अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग पहुचँमा छ तथा सेवा 

र जीवनयापनसम्बन्धी अवसरसँग जोष्ट्रडएको छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई हहडँडुल गना मथान तुलनात्मक रूपमा समथर, चौडा (बढीमा १:२० 

दषे्ट्रख १:५० को अनुपातमा ष्ट्रभरालो) र ष्ट्रनकासको व्यवमथा गररएको छ ।     

 मुख्य आवतजावत गने बाटो कष्ट्रम्तमा १५० ष्ट्रमटर चौडा, अवरोधमुक्त र १०० दषे्ट्रख २०० ष्ट्रमटरको 

फरकमा आराम गने छहारी राष्ट्रखएको छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका लाष्ट्रग सले्टरहरू सेवा सुष्ट्रवधा र सहयोग सञ्जालका नष्ट्रजक व्यवमथा 

गररएका छन् । 

 पानीको व्यवमथा गररएका मथान र कष्ट्रम्तमा १० प्रष्ट्रतशत शौचालय (मष्ट्रहला र पुरूर् दवुै) अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको पहुचँमा बनाइएका छन् ।  

 अँध्यारो भाग वा रातीको समयमा सुरक्षा र पहुचँ बृष्ट्रद्ध गना मानव ष्ट्रनर्मात प्रकाशको व्यवमथा 

गररएको छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग अष्ट्रभमुखीकरण गनाको लाष्ट्रग ठेगाना प्रणाली लागू गररएको छ 

र व्यष्ट्रक्तगत फलोअप सवेा पष्ट्रन क्रदइएको छ ।  

 सामूष्ट्रहक केन्रको माष्ट्रथल्लो तलामा आस्रय ष्ट्रलइरहकेा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग 

वैकष्ट्रल्पक समाधानका उपाय उपलब्ध गराइएको छ ।  

 आकष्ट्रममक चरणमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग गना ताष्ट्रलमप्राप्त कमाचारी वा 

मवयंसेवकसष्ट्रहत पहुचँसष्ट्रहतका सूचना केन्र उपलब्ध छन् ।   

 बसोबास क्षते्र/ सामूष्ट्रहक केन्रष्ट्रभत्र मखु्य मथानहरूमा ट्याकटायल नक्सा र पहुचँसष्ट्रहतका सूचनापाटी 

उपलब्ध छन् ।    

 बसोबास क्षते्रका खलेमैदान, सावाजष्ट्रनक र शैष्ट्रक्षक सुष्ट्रवधा अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलकाका लाष्ट्रग 

पहुचँमा छन् ।  
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 समुदायका बैठक, ष्ट्रवतरण, फोहर व्यवमथापन र बसोबासका अन्य सेवा र क्रक्रयाकलापमा पहुचँ प्राप्त 

गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग प्रदान गररएको छ ।   

 बसोबास क्षेत्रको बाष्ट्रहर सेवा ष्ट्रलन र जीवनयापनका काम गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

यातायातसष्ट्रहतको सहयोग उपलब्ध गराइन्छ ।  

 अपाङ्गता भएका मष्ट्रहला र पुरूर् समुदायका बैठकमा सहभागी हुन्छन् र उनीहरूप्रष्ट्रतका 

दषृ्ट्रष्टकोणजन्य अवरोध न्यूनीकरण गना ष्ट्रवष्ट्रभन्न उपाय अवलम्बन गररएको छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सले्टर र बसोबासको भैपरी आउने योजनामा सलंग्न गराइन्छ र 

इभ्याकुएसनको योजना बनाउँदा र पूवाचेतावनी प्रणाली ष्ट्रडजाइन गदाा सहभागी गराइन्छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पृष्ठपोर्ण संयन्त्रमा पहुचँ छ र सहभागी गराइएको छ ।  
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समावेशी समदुाय बनाउनको लाष्ट्रग सले्टर र यसको वररपररको वातावरण सरुूवात ष्ट्रबन्द ुहो । ष्ट्रडजाइनबाट न ै

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू मवतन्त्ररूपमा हहडँडुल गना र सहभागी हुन सक्छन ्वा सक्दनैन ्भन्न ेष्ट्रनधाारण हुन्छ ।    
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ख२ सले्टरका लाष्ट्रग मापदण्ड  

अष्ट्रधकांश कुरा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा नहुने हुनाले संसारभरर नै ष्ट्रनजी र सावाजष्ट्रनक 

भवनहरूमा भौष्ट्रतक अवरोध ष्ट्रवद्यमान छन् । सकंटको बलेामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू सुरष्ट्रक्षत मथानमा 

जान सकेनन् भने वा आकष्ट्रममक सले्टर पाउन सकेनन् भने उनीहरूका लाष्ट्रग जीवन र मरणको सवाल हुन्छ ।  

पहुचँमा बृष्ट्रद्ध गना प्रायः ष्ट्रनमााण पश्चात खर्चाला ममात र सुधार गररन्छ । यसको सट्टामा सबै ष्ट्रनजी र 

सामूष्ट्रहक सले्टर न्यूनतम मापदण्डसष्ट्रहत अवरोधमुक्त बनाइनुपछा । पुनःष्ट्रनमााण र यमता कुराको पहुचँ भएका 

ष्ट्रडजाइन र सुधारमाफा त यस अध्यायल ेअवरोधमकु्त सले्टरहरूका लाष्ट्रग प्राष्ट्रवष्ट्रधक मागादशान प्रदान गछा । सँध ै

जमतो यहाँ कुनै ष्ट्रवश्वव्यापी समाधान छैन । त्यसैल े आफ्नै मथानीय लष्ट्रक्षत समूहको आवश्यकता र 

प्राथष्ट्रमकताका आधारमा अनुकूल र समाधान खोज्नुपछा ।  

यस अध्यायमा सलंग्न गररएका ष्ट्रवर्यवमत ु 

ख२.१ पाल समाधान  (आइएफआरसी मापदण्डमा पररवार पाललगायत ) 

यो एकदमै अमथायी प्रकृष्ट्रतको सेल्टरको रूप हो जसको लाष्ट्रग न्यून लागतको अनुकूलता जरूरी हुन्छ । 

पहुचँमा अष्ट्रभबृष्ट्रद्ध गने उपाय खास गरेर जष्ट्रमनमा अपनाइन्छ जुन मथानीयमतरमा उपलब्ध समाधानको 

आधारमा हुन्छ । (पृष्ठ ८४) 

 

ख२.२ पहुचँ भएका सले्टर ष्ट्रडजाइन :  

सङ्क्रमणकालीन, प्रगष्ट्रतशील र मुख्य सेल्टरहरू मतरोन्नष्ट्रतको सम्भावनासष्ट्रहत प्रायः ३ दषे्ट्रख ५ वर्ाका लाष्ट्रग 

लष्ट्रक्षत गररन्छ । पहुचँ र सहभाष्ट्रगताको लाष्ट्रग ठूल ैलगानी जरूरी हुन्छ । (पृष्ठ ८७)  

  

ख२.३ अनकूुल ष्ट्रवद्यमान सरंचना :  

व्यष्ट्रक्तगत सेल्टरको लाष्ट्रग उपलब्ध स्रोत र आवश्यकताका आधारमा अमथायी र मथायी दवुै प्रकारका 

समाधानमा ध्यान पुर् याउन सक्रकन्छ । सावाजष्ट्रनक भवनहरूमा भने पहुचँमा बृष्ट्रद्ध गदाा दीघाकालीनरूपमा 

लाभ हुन्छ । (पृष्ठ ९२)      

८३ 



रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

ख२.१. पाल समाधान (आइ.एफ.आर.सी. मापदण्डका पररवार पाल लगायत) 

यस अध्यायमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई आकष्ट्रममक पाल उपलब्ध गराउँदा ध्यान क्रदनुपने कुरामा 

केष्ट्रन्रत गररनेछ । पाललाई अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग कसरी पहुचँमा पुयााउने भन्ने ष्ट्रवर्यमात्र 

होइन यमता पाल अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तल ेकसरी प्राप्त गछान्, कसरी ढुवानी गछान् र कसरी उठाउँछन् भन्न े

ष्ट्रवर्य पष्ट्रन महत्वपूणा हुन्छ । (थप ष्ट्रसफाररसको लाष्ट्रग ख३.३ मा हनुेाहोस ्)   

१: सम्बष्ट्रन्धत मथलमा पहुचँ          ख२.१.१ 

सेल्टर राख्ने मथान सफा राख्नहुोस् । फोहर र 

भग्नावशेर् हटाउनुहोस ् । मथानको सतहसम्म र 

ष्ट्रनकाससष्ट्रहतको छ भन्न ेकुरा सुष्ट्रनश्चत गनुाहोस ्।  

२: अवरोधमकु्त प्रवशेमागा       ख२.१.२ 

प्रवेशमागामा कुनै प्रकारको सीमा वा खुष्ट्रककला 

नराख्नुहोस ् । यो कुरा इभ्याकुएसनको लाष्ट्रग पष्ट्रन 

त्यष्ट्रतकै महत्वपूणा छ । पाल जडान गदाा यसका 

डोरीले आवागमन र पहुचँलाई अवरोध नगरून् 

भन्ने कुरामा ध्यान क्रदनुहोस् ।  

पालको खलुा भाग केही तल ष्ट्रभरालोष्ट्रतर फकेको 

(Facing downslope)  भयो भने पहुचँसष्ट्रहतको 

बनाउन सहज हुन्छ र पालको अगाष्ट्रड पानी ष्ट्रनकास 

गने कुलो बनाउनुपने खासै आवश्यकता नपना सक्छ 

।      

३: माटाको चाक्लो          ख२.१.३ 

अझै पष्ट्रन पानी ष्ट्रनकासको लाष्ट्रग कुनै कुलो 

बनाउनुपने जरूरी भयो भने ष्ट्रह्वलष्ट्रचयर 

प्रयोगकताालाई उक्त ठाउँ तनाको लाष्ट्रग तेसो पारेर 

माटोको चाक्लो वा ह्वीलष्ट्रचयर र् याम्म ष्ट्रनमााण 

गनुाहोस् ।  

४: फरक रङ्ग         ख२.१.४ 

दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई अरू 

पालको तुलनामा आफ्नो पाल ष्ट्रचन्नको लाष्ट्रग 

ढोकामा टेक्सटाइल रङ्ग क्रदनु राम्रो हुन्छ । यसको 

लाष्ट्रग ढोकालाई सङ्केत गना रष्ट्रङ्गन टेपको (५ 
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५: खलु्न ेसयंन्त्र          ख२.१.५ 

पाल खलु्ने र बन्द गने तररका पष्ट्रहचान गनुाहोस् । 

उदाहरणको लाष्ट्रग खोल्ने बन्द गने ष्ट्रजप (Zip) मा 

डोरी वा सानो लठ्ठी जडान गनुाहोस् । उपयुक्त 

संयन्त्रको लाष्ट्रग अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तसँग 

परामशा गनुाहोस ्।  

एउटा नमूना पाल ष्ट्रवष्ट्रभन्न वगाका मथानीय 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तसष्ट्रहतको संलग्नतामा 

उठाउनुहोस् । पहुचँमा अवरोध हुन े कुरा पष्ट्रहचान 

गने तथा ष्ट्रडजाइनमा सुधार गना र अनुकूलताका 

तररकाका बरेमा छलफल गनुाहोस् ।    

हहडँडुलमा सीष्ट्रमतता भएका अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई ढोकाका फे्रमहरू र ठाडा खम्बाहरूल े

पालमा पमदा, ष्ट्रभत्र यताउता हहकँदा समाउनका 

लाष्ट्रग काम क्रदन्छन् ।  

६: घमु्न चाष्ट्रहन ेमथान                  ख२.१.६ 

पाल ष्ट्रनकै ठूलो आकारको (पररवार बस्न ष्ट्रमल्ने) छ 

भने ष्ट्रभत्र ह्वीलष्ट्रचयर प्रयोग गने व्यष्ट्रक्तलाई 

ह्वीलष्ट्रचयर घुमाउन पयााप्त मथान छ (१५० 

सेन्टीष्ट्रमटर ब्यास) भनी सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।  

७: ष्ट्रभत्रको बरेा/छेकबार                     ख२.१.७ 

ष्ट्रनजी वा गोपनीयता सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना पालको 

ष्ट्रभत्रको छेकबार (Partition )  लगाउन थप 

सामग्री उपलब्ध गराउनुहोस् ।   

८: न्यानोपन           ख२.१.८ 

सङ्क्रमणकालीन सेल्टरमाभन्दा पालमा न्यानोपन 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना ष्ट्रनकै करठन हुन्छ । सेड नेट 

(Shade Nets )  वा बस्न े सुष्ट्रवधासष्ट्रहतको 

छहारी भएको बाष्ट्रहरी क्षते्रको प्रयोगमा ध्यान 
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९: मथलगत सहयोगी                       ख२.१.९ 

माष्ट्रथ गररएका ष्ट्रसफाररसका आधारमा पाल उठाउन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग व्यवहाररक 

सहयोग उपलब्ध गराउनुहोस् । मतरोन्नष्ट्रत र ममातसँग सम्बष्ट्रन्धत आवश्यकताका लाष्ट्रग पालको ष्ट्रनयष्ट्रमत 

जाँच गना मवयमसेवक पठाउनुहोस् ।     

घटना अध्ययन, ख२.१ 

यस अध्यायमा समावेश गररएका ष्ट्रचत्र र ष्ट्रसफाररस UNCHR, ICRC, IFRC को पररवार बस्न ेपाल (Family 

Tent)मा आधाररत छ । मापदणडअनुसारको पररवार पाल मानवीय आकष्ट्रममकतामा अमथायी सले्टरका 

रूपमा व्यापक उपयोग गररन्छ । यो दीघाकालीन समाधान होइन, तर एक वर्ा रटक्न सक्छ ।    

गमी र तापक्रम बढी भएको हावापानीलाई लष्ट्रक्षत गरेर पाल बनाइन्छ । जाडोमा उपयोग गने सामग्री 

(Winterisation Kits)ले जाडोको बेलामा यसबाट बच्न थप मद्दत गछा ।  

पालष्ट्रभत्रको खलु्ला भाग कष्ट्रम्तमा १ ष्ट्रमटर चौडा र १.५५ ष्ट्रमटर उचाइको हुन्छ तथा बीचमा ठाडो खम्बा 

हुन्छ । सामग्री नरम र लष्ट्रचलो हुन्छ, जसल ेगदाा ह्वीलष्ट्रचयर पष्ट्रन सहजै प्रवेश गना सक्छ । ढोका खोल्नको 

लाष्ट्रग सहयोगको आवश्यक पछा । ढोका खोल्न र बन्द गना ष्ट्रजपर (Zipper)को प्रयोग गररएको हुन्छ, जुन केही 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग करठन पष्ट्रन हुनसक्छ । झ्यालमा भने Velcro को प्रयोग गररएको हुन्छ, 

जुन संचालन गना सष्ट्रजल ैहुन्छ । 

आइ.एफ.आर.सी., आइ.सी.आर.सी. र य.ूएन.एच.सी.आर.ले पाल अनुसन्धान तथा ष्ट्रवकास पररयोजनामा 

काम गरररहकेा छन् र नयाँ थप मतरोन्नष्ट्रत गररएका ष्ट्रडजाइन सन् २०१५ को मध्यसम्ममा प्राप्त गना सक्रकने 

अपेक्षा गररएको छ । नयाँ पररवार पालमा पहुचँलाई थप ध्यान क्रदइएको छ र ढोका १ ष्ट्रमटर चौडा रहकेो छ 

जुन अवरोधमुक्त छ । ढोकामा पष्ट्रन ष्ट्रजपरको सट्टा Velcro प्रयोग गररएको छ, जुन अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग खोल्न र बन्द गना सष्ट्रजलो हुन्छ ।   

(१) More details can be found in the IFRC/ICRC Emergency Items Catalogue (http://procurement.ifrc.org/catalogue/), product code HSHE-

TENTF16C. 
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ख२.२ पहुँच भएका सले्टरको ष्ट्रडजाइन बनाउने  

आफ्ना घर परैू गुमाएका र फका न नसके्न अवमथामा रहकेा माष्ट्रनसहरूका लाष्ट्रग नयाँ सले्टर दीघाकालीन 

समाधानको एउटा माध्यम बन्न सक्छ । सले्टर बनाउन समतो र छररतो हुनुपछा । समय ष्ट्रबत्द ैजाँदा सुधार गना 

र व्यष्ट्रक्तगत अनुकूल बनाउन सक्रकने हुनुपछा । असुरष्ट्रक्षत जष्ट्रमनको उपयोग (कष्ट्रहलेसम्म जष्ट्रमन उपयोग गना 

पाइने भन्ने कुरा मपष्ट नभएको)सष्ट्रहतको अमथायी सेल्टरहरूको लाष्ट्रग सङ्क्रमणकालीन सले्टर एउटा साझा 

समाधान हुनसक्दछ । क्रकनभने यमता सेल्टर हटाउन र अको ठाउँमा पुनः उपयोग गना सक्रकने हुन्छन् । 

प्रगष्ट्रतशील सले्टर र मखु्य सले्टर (Core Shelter )  भने बढी मथाष्ट्रयत्वको सम्भावना हुने मथानमा 

मतरोन्नष्ट्रत र ष्ट्रवमतार गना सक्रकन्छ ।  

तलका ष्ट्रसफाररसले ष्ट्रवपद ् पश्चातका सले्टर पहुचँका र अवरोधमकु्त बनाउन ध्यान पुर् याउनुपने कुरालाइा 

प्रमतुत गछान् । 

योजना र कायाान्वयनको लाष्ट्रग लाग्ने समयको कारणल ेयी क्रक्रयाकलाप ष्ट्रवपद ्प्रष्ट्रतकायाभन्दा पष्ट्रन शीघ्र पुनः 

प्राष्ट्रप्त (Early Recovery ) सँग सम्बष्ट्रन्धत छन् । सले्टरको ष्ट्रडजाइन र ष्ट्रनमााण सहभाष्ट्रगतामूलक तररकाल े

कायाान्वयन गररनुपछा, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग पष्ट्रन परामशा ष्ट्रलइन्छ र अष्ट्रन्तम ष्ट्रडजाइनसम्म 

पष्ट्रन उनीहरुको प्रभाव रहन्छ ।   

१: सम्बष्ट्रन्धत मथानमा पहुचँ           ख२.२.१ 

सेल्टर राष्ट्रखएको क्षते्र र प्रवेशमागाहरूमा कुनै प्रकारको फोहर वा भग्नावशेर् भए हटाउनुहोस् । राम्रो 

ष्ट्रनकासको व्यवमथासष्ट्रहतको सम्म एकनासको मथान छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । (हनुेाहोस् ख१.१.२)  

सेल्टरको तल्लो भागको सतह र सेल्टरबाष्ट्रहर जष्ट्रमन बीचको उचाइ सकेसम्म न्यूनतम गनुाहोस् । त्यहाँ कुनै 

ष्ट्रभरालोपन रहछे भने ष्ट्रभरालो भागको माष्ट्रथष्ट्रतर सले्टरको ढोका राखेर ष्ट्रभरालोपनको फाइदा ष्ट्रलने प्रयास 

गनुाहोस् ।  
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२: र् याम्प (ष्ट्रनजी सले्टर)          ख२.२.२ 

प्रवेशमागासम्म पगु्न र् याम्पको आवश्यक छ भने 

प्रदान गनुाहोस्, जुन बढीमा १:१० वा १:१२ को 

अनुपातमा ष्ट्रभरालोपन भएको, बढीमा ९० 

सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर चौडा, ५ दषे्ट्रख १० सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर कवा 

(curb )  र नष्ट्रचप्लने सतह भएको हुनुपछा ।      

३: छानोसष्ट्रहतको बरण्डा        ख२.२.३ 

ष्ट्रडजाइनमा पस्ने ठाउँमा एउटा छानोसष्ट्रहतको 

बरण्डा समावेश गराउनुहोस्, जुन न्यूनतम १५० 

सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर चौडा हुनुपदाछ र यसबाट ह्वीलष्ट्रचयर 

प्रयोगकताालाई ह्वीलष्ट्रचयर घुमाएर ढोका 

खोल्नको लाष्ट्रग सहज हुनेछ ।    

४: समात्न ेबार                         ख२.२.४ 

हहडँडुलमा सममया हुने र दषृ्ट्रष्टसम्बष्ट्रन्ध सममया भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सरुक्षा तथा पहुचँ उपलब्ध गराउन 

र् याम्पमा र प्रवेश गने मथानमै बनाइएको बरण्डा (Porch )  मा समात्न ेबार लगाउनुहोस ्।  

(२) यो मसफाररस तनजी सेल्टरहरूको लागग हो । सािवजतनक भिनहरूमा भने दइुविटा ह्िीलगचयर एकअकावमा क्रस हुन ममल्ने चौडा यावम्प चाहहन्छ 
(१५० सेममभन्दा बढी) ।  
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५: अवरोधमकु्त प्रवशेद्वार           ख२.२.५ 

ष्ट्रबना कुनै अवरोध प्रवेश गने मथानको खुल्ला भाग 

कष्ट्रम्तमा ९० सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर बनाउनुहोस् । 

६: फरक दषे्ट्रखन ेरंग           ख२.२.६ 

प्रष्ट्रतष्ट्रबष्ट्रम्बत वा प्रकाश परावतान नहुनेखालका 

सामग्री उपयोग गनुाहोस् र सले्टरको प्रवेशद्वारमा 

फरक तथा प्रष्ट ष्ट्रचष्ट्रननेखालको रङ्ग लगाउनुहोस ्। 

यसबाट दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई 

पष्ट्रहचान गना सहज हुन्छ । (हनुेाहोस ्ख२.१.४)  

ह्वीलष्ट्रचयर ष्ट्रवष्ट्रभन्न आकार र प्रकारमा हुन्छन ् । 

ह्वीलष्ट्रचयर गुडाउँदा अगाष्ट्रड थ्रसेहोल्ड हुनसक्छ । 

मथानीय नमूनासँग परीक्षण गनुाहोस् र अष्ट्रधकतम 

साइजको छनौट गनुाहोस ्। 

७: पहुचँयकु्त समात्न ेह्याण्डल                ख२.२.७ 

झ्यालढोका हलुका र खोल्नबन्द गना सष्ट्रजलो 

हुनेगरी पहुचँसष्ट्रहतका ह्याण्डल भएका राख्नुहोस् । 

आवश्यकताअनुसार सबै प्रकारका अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तले प्रयोग गना सके्न हुनुपछा । 

८: प्रकाश           ख२.२.८ 

पहुचँमा भएका मवीचसष्ट्रहत सेल्टरको ष्ट्रभत्रबाष्ट्रहर 

र शौचालयमा प्रकाशको व्यवमथा गनुाहोस ्। 

९: आन्तररक  आवतजावत                   ख२.२.९ 

सेल्टरष्ट्रभत्र ह्वीलष्ट्रचयर चलाउन र घुमाउन ष्ट्रमल्ने 

मथान भएको सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । ष्ट्रभत्र वररपरर 

समात्न े बार राख्दा दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई आवतजावतमा अझ सहज हुन्छ ।  
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१०: न्यानोपन/वातानकूुल (Thermal Comfort) 

सेल्टरष्ट्रभत्र न्यानोपन र मवामर्थयकर अवमथाको लाष्ट्रग प्राकृष्ट्रतक भ्याष्ट्रन्टलसेन प्रणालीमा ध्यान क्रदनुहोस ् । 

तातो हावापानीमा अत्याष्ट्रधक तातोबाट बच्न सडे नेट (Shed Nets ) को उपयोग गनुाहोस ्।  

अष्ट्रधकांश समय सले्टरष्ट्रभत्र ष्ट्रबताउने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको न्यानोपन, प्राकृष्ट्रतक प्रकाश र 

भ्याष्ट्रन्टलेसन प्रणालीमा ष्ट्रवशेर् ध्यान पुर् याउनुपछा । 

११: कायामथानको सतह                ख२.२.११ 

जष्ट्रमनबाट काम गने ठाउँको सतहको उचाइ 

उपयुक्त हुनुपछा र ह्वीलष्ट्रचयर प्रयोग गने 

व्यष्ट्रक्तलाई खुट्टा राख्न पयााप्त मथान हुनुपछा ।  

बारम्बार प्रयोग गररने उपकरणहरू वररपरर 

घुम्नको लाष्ट्रग पयााप्त मथान उपलब्ध हुनेगरी 

उपयुक्त मथानमा राख्नहुोस् । 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सले्टरसँगै 

गररने थप सहयोग अन्तगात खाट र सुकुल पष्ट्रन 

पछान् । ममातसम्भार र जाडोको बलेा न्यानो 

बनाउने (Winterization ) सष्ट्रहतका सहयोग पष्ट्रन 

पछान् ( ३)। (हनुेाहोस ्ख३.२) 

घरेल ु सरुक्षामा सुधार गना अन्य उपायमासमेत 

ध्यान पुर् याउनुहोस् । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

सम्भाष्ट्रवत जोष्ट्रखम र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गने 

भन्ने ष्ट्रवर्यमा संमथाहरूसँग परामशा गनुाहोस ्।  

अन्य सेल्टर उपलब्ध गराउनेसँग पष्ट्रन साझा 

मापदण्डमा सहमष्ट्रत कायम गनुाहोस ् । धेरैजसो 

मापदण्डहरू मथायी प्रकृष्ट्रतका पुनःष्ट्रनमााणमा पष्ट्रन 

उपयोगी हुनेछन् ।  

(३) Witerization भन्नाले ब्लल्याङ्केट, कपडा र स्टोभलगायत विमभन्न उपायमाफव त जाडोमा सेल्टरमा न्यानो बनाउने प्रक्रक्रया हो ।  
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घटना अध्ययन ख२.२ 

ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलल ेहाइटीको पेरटटगोआभ भन्न ेठाउँमा सन् २०१० मा आएको भूकम्पका बेला १ 

हजार ५० वटा संक्रमणकालीन सेल्टर उपलब्ध गराएको ष्ट्रथयो । ती सेल्टरहरू परम्परागत घरहरू बनाउने 

तररकाले बनाइएका ष्ट्रथए । ष्ट्रतनमा भूकम्प र आँधीहुरीलाई सामना गने उच्च क्षमता ष्ट्रथए । सरुूमा एउटा 

नमूना सेल्टर बनाइयो र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूबाट पृष्ठपोर्ण ष्ट्रलइयो । त्यसपष्ट्रछमात्र त्यसको अष्ट्रन्तम 

ढाँचा तयार गररयो । 

पहुचँको समाधानअन्तगात प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने कम ष्ट्रभरालो र् याम्प, कुनै अवरोध नभएको ८६ सेमी चौडा 

ढोका, अगाष्ट्रड र पछाष्ट्रडको भागमा खोल्न सष्ट्रजलो हुने झ्याल पछान् । थप ष्ट्रवशेर्तामा व्यष्ट्रक्तगत 

आवश्यकताअनुसार जमतै समाउने बार, मागाष्ट्रनदशे गने डोरी, ढोकामा ठूला समाउने ह्याण्डल उपलब्ध 

गराउन सक्रकन्छ ।       

सबै सले्टरहरूमा प्रवेशद्वारको अगाष्ट्रड एउटा छानोसष्ट्रहतको सानो खुल्ला ठाउँ (Shaded Porch )  हुन्छ । 

हरेक पररवारका लाष्ट्रग शौचालय उपलब्ध हुन्छ । सले्टर र शौचालयको बीचमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू 

सहजै आवतजावत गना ष्ट्रमल्नेगरी एउटा बाटोल ेजोष्ट्रडएको हुन्छ ।    
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ख२.३ ष्ट्रवद्यमान सरंचनामा अनकूुलता 

आकष्ट्रममकताका अवमथामा सामूष्ट्रहक सेल्टर बनाउने प्रयोजनको लाष्ट्रग ष्ट्रवद्यालय, अमपताल, इभ्याकुएशन 

सेन्टर, अथोपेष्ट्रडक भवन र भाडामा ष्ट्रलइएका सेल्टरलाइासमेत उपयोग गना सक्रकन्छ भनी यस अध्यायमा 

ष्ट्रसफाररस गररएको छ । 

हरेक भवनको आकार र वररपररको वातावरण अलग्गै हुन्छ । सबैमा ष्ट्रमल्ने एकै प्रकारको कुनै समाधान हुदँनै 

। तपाईकँो समाधान क्रदने अवधारणा वा पद्धष्ट्रत पररष्ट्रमथष्ट्रत, ष्ट्रनजी सले्टरमा व्यष्ट्रक्तगत पहुचँसँग सम्बष्ट्रन्धत 

आवश्यकता अनुकूल हुनपुछा ।   

हमतक्षेप उल्टाउनु पने हो, होइन ष्ट्रनधाारण गनुाहोस् । अमथायी अनुकूलतामा मुख्य गरेर प्रकाश र समतो 

समाग्रीहरू पछान् । मथायी समाधानको लाष्ट्रग केही उच्च लागत लाग्छ । फरक सामग्री र ष्ट्रडजाइनको उपयोग 

गररन्छ । लामो समयका लाष्ट्रग भरपदो समाधानका ष्ट्रनष्ट्रम्त कुनै समाधान ष्ट्रनकाहलँदछै भने छोटो अवष्ट्रधको 

लाष्ट्रग एकठाउँबाट अकोठाउँमा लैजान सक्रकने र् याम्प (Moveable Ramps ) को उपयोग गना सक्रकन्छ ।  

१: सम्बष्ट्रन्धत मथानमा पहुचँ               ख२.३.१ 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू कसरी पुग्छन् भन्न ेबारेमा ध्यान क्रदनुहोस ् (अथवा प्रयोग 

गररएका कुनै बाह्य संरचना जमतै भान्साघर, शौचालय, नुहाउने घर) । यमता मथानलाई कुनै भग्नावशेर्, 

फोहरमलैा वा अवरोधबाट मकु्त राख्नुपछा ।  

२: अवरोधमकु्त प्रवशे मागा          ख२.३.२ 

प्रवेशमागा ह्वीलष्ट्रचयरको लाष्ट्रग पहुचँयुक्त बनाउन 

र् याम्प ष्ट्रनमााण गनुाहोस् (हनुेाहोस ् ख२.२.२) । 

सावाजष्ट्रनक प्रयोजनका लाष्ट्रग ष्ट्रनमााण गररने र् याम्प 

कम्तीमा १५० सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर हुनुपछा ।  

मथान अभावका कारण तपाईलँे र् याम्प राख्न 

सकु्नभएन भने वैकष्ट्रल्पक प्रवेश मागाको बारेमा जाँच 

गनुाहोस् ।  

३: समात्न ेबार           ख२.३.३ 

र् याम्प र भर् याङका लाष्ट्रग समात्ने बारहरू 

राख्नुहोस ्(हनुेाहोस ्ख २.२.४) । भर् याङको र तह 

पररवतान गररएको मथानको दवुैतफा  समात्ने बार 

राख्नुहोस ्।   

४: ढोकाको खलु्ला भाग                   ख२.३.४ 

ढोकाको खुल्ला भाग कम्तीमा ९० सेमी चौडा हुनुपछा 

(हनेुाहोस् ख२.२.५) । ढोका र झ्यालमा पहुचँसष्ट्रहतका 

समात्ने ह्याण्डल हुनुपछा ।   

९२ 



रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

५: आन्तररक  आवतजावत    ख२.३.५ 

तलको जष्ट्रमन वा सतहलाई सम्याएर, र् याम्पहरू 

बनाएर र थ्रेसहोल्ड (सतहको बीचबीचमा 

अष्ट्रलकष्ट्रत उठेका भाग) हटाएर सले्टरको 

ष्ट्रभत्रपट्टीको अवरोधलाई न्यूनीकरण गनुाहोस ् 

अथवा सेल्टर र बाष्ट्रहरको भान्सा वा नुहाउने ठाउँ 

बीचको अवरोधलाइा न्यूनीकरण गनुाहोस् ।  

६: खतराका सङ्केत        ख२.३.६ 

हटाउन वा ममात गना नसक्रकने खतरालाई 

मपष्टरूपमा सङ्केत गररनुपछा र फरक दषे्ट्रखने 

रङ्गल े रङ्गाइ क्रदनुपछा । दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया 

भएका व्यष्ट्रक्तका लाष्ट्रग सष्ट्रजलै पष्ट्रहचान गना 

ष्ट्रमल्नेगरी सावाजष्ट्रनक भवनमा र् याम्प तथा 

भर् याङ्गको सुरूमा र अन्त्यमा ६० सेष्ट्रन्टष्ट्रमटरको 

पट्टी राख्नुहोस ्।  

 

भर् याङ, समात्ने बार दरुूमत छन् क्रक छैनन् 

लेखाजोखा गनुाहोस ् र आवश्यक छ भने ममात 

गनुाहोस् ।   

७: प्रकाशको व्यवमथा                   ख२.३.७ 

सुरक्षा र पहुचँमा सुधार गना प्रकाशको व्यवमथा 

गनुाहोस् । खास गरेर खतरा भएका मथान (जमतै 

भर् याङ, सतह पररवतान भएको मथान)मा बत्तीका 

मवीचहरूमा पहुचँ पुयााउनुहोस् ।  

८ : छेकाबार                             ख२.३.८ 

सेल्टरष्ट्रभत्र छेकाबार लगाउन पयााप्त सामग्री 

भण्डारण गनुाहोस् (प्लाइउड वा पदाा/छेकबार 

बनाउने सुकुल) । लुगा फेना वा सरसफाइ गना अरू 

ठाउँमा जान नसके्न अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको 

ष्ट्रनजी वा गोपनीयतामा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना यमता 

सामग्रीको प्रयोग गनुाहोस् । 
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९: सरसफाइका सषु्ट्रवधा           ख२.३.९ 

सरसफाइसम्बन्धी सुष्ट्रवधा जष्ट्रमनको तहमा सब ै

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग 

पहुचँमा छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । सावाजष्ट्रनक 

भवनहरूमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न मथानहरूलाई सङ्केत गने 

ष्ट्रचन्हहरू राख्नुहोस ्।  

कष्ट्रहलेकाही ँ मथानहरूमा समान्य पुनःसंयोजन वा 

पुनःसंगठन गनुाभयो भने र माष्ट्रथल्लो तलामा गद ै

गरेको काम तल्लो तलामा सानुाभयो भने पष्ट्रन 

पहुचँको अवमथा ष्ट्रसजाना गना सकु्नहुनेछ । 

घुम्न े मथान पयााप्त होस ् भन्नका लाष्ट्रग शौचालयको 

ढोका बाष्ट्रहरपट्टी खुल्न े हुनुपछा । थप सल्लाहको 

लाष्ट्रग सरसफाइसम्बन्धी मागाष्ट्रनदशेन (ख१.१.६)  

हनेुाहोस् ।    

एकैपटक सबै अनुकूलता कायाान्वयन गना सक्षम 

हुनुहुन्न भन े सरुक्षालाई पष्ट्रहलो प्राथष्ट्रमकतामा 

राख्नुहोस ् र दोस्रो प्राथष्ट्रमकतामा सेवा तथा 

सुष्ट्रवधालाइा राख्नुहोस ्। प्रयोगकताासँग सल्लाह गरेर 

ष्ट्रनरन्तर सुधार गनुाहोस ्। 

घटना अध्ययन ख२.३ 

सी.वी.आर.ए. (कम्यषु्ट्रनटी वमेड ररह्याष्ट्रवष्ट्रलटेसन एशोष्ट्रसएसन)ले उत्तरी लवेननमा प्यालमेटाइनी शरणाथीहरूसगँ 

अपाङ्गता र पुनःमथाापनाको क्षेत्रमा काम गरररहकेो छ । नारू अल बयेडा ष्ट्रशष्ट्रवर सन् २००७ मा ध्वमत हुदँा 

सीवीआरएल ेष्ट्रवमथाष्ट्रपत हुनपगुेका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग गना एमडीपीएल (मुभमने्ट फर ष्ट्रपस) 

सगँ साझदेारी गरी काम गर् यो ।     

ष्ट्रशष्ट्रवरको बाष्ट्रहर अमथायी सले्टर इकाइ उपलब्ध ष्ट्रथयो । सले्टर भएको मथानको भूष्ट्रमथष्ट्रतको कारणले गदाा 

प्रवेशमागासम्म पुग्न भर् याङहरू राष्ट्रखएका ष्ट्रथए जसले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई अवरोध ष्ट्रसजाना गरररहकेो 

ष्ट्रथयो । यसलाई सम्बोधन गना सीवीआरए र एमपीडीएलले नाहर अल वयेडाका १११ सले्टरहरूमा तथा सन ्२००८ 

र २००९ मा नष्ट्रजकको वदेदावी ष्ट्रशष्ट्रवरमा अनकूुलता ष्ट्रसजाना गरे । 

सले्टर इकाइहरू साना ष्ट्रथए र पणूारूपमा पहुचँ उपलब्ध गराउन करठन ष्ट्रथयो । यसको सट्टामा सीवीआरए र 

एमपीडीएलले भौष्ट्रतक अवरोध हटाउन वा न्यूनीकरण गने पाचँवटा प्राथष्ट्रमकता तय गर् यो; प्रवशेद्वारसम्म पुग्न 

र् याम्प, चौडा ढोका, ढोकाका अनुकूल ह्याण्डलहरू, कुन ैथ्रसेहोल्ड नभएको र नुहाउन ेघरमा समाउने बार । सले्टर 

राष्ट्रखएको क्षेत्रमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न मथानहरूलाई जोकन एउटा लामो बाह्य र् याम्प ष्ट्रनमााण गररयो ।   

व्यावहाररक समाधान खोज्न एकजना इष्ट्रन्जष्ट्रनयर, अकुपशेनल थेराष्ट्रपष्ट र क्रफष्ट्रजयोथेराष्ट्रपष्टल ेसगँै काम गरे । ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

घरहरूमध्य ेएउटामा प्रवशेमागा ष्ट्रनकै साँघरुो ष्ट्रथयो जसमा र् याम्प राख्न सहज ष्ट्रथएन । कायादलल ेघरको अकोपट्टीबाट 

नया ँप्रवशे मागा ष्ट्रनमााण गरे जहा ँएउटा र् याम्प बनाउन सक्रकन्र्थयो ।  
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थप अध्ययनको लाष्ट्रग  

Handicap International Nepal (2009), Guidelines for Creating Barrierfree Emergency Shelters. http://
humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2014/01/ Emergencies_Creating_Barrier_Free_Emergency_Shelters.pdf 
 
IFRC (2011), Transitional shelters: Eight designs. http://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional%20 Shel-
ters-Eight%20designs-EN-LR.pdf 
 
IFRC (2013), Post-disaster shelter: Ten designs. http://www.sheltercasestudies.org/files/tshelter- 8de-
signs/10designs2013/2013-10-28-Post-disaster-shelter-tendesigns- IFRC-lores.pdf 
 
Sacca, D. (2011), Haïti: Abri transitionnel, Handicap International. http://sheltercentre.org/sites/default/files/cdc_t-
shelter_hi__haiti_v1.pdf 
 
US Department of Justice (2007), Checklist for emergency shelters. http://www.ada.gov/pcatoolkit/
chap7shelterchk.htm 
 
AusAid (2009), Accessibility Design Guide: Universal design principles for Australia’s aid program. http://
www.mindbank.info/item/2696 
 

पालसगँ सम्बष्ट्रन्धत   
IFRC and UNHCR (2011), Family tent, 16m2. http://www.ifrc.org/PageFiles/95186/208600-Shelter%20 instruction%
20flyer-EN-HR.pdf’ 
 
OCHA (2004), A guide to the use and logistics of family tents in humanitarian relief. http://www.sheltercentre.org/
node/3107 
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रूज ुसूची ख२ सले्टरको लाष्ट्रग मापदण्ड  

 सेल्टर भएको मथान चौडा, पहुचँयकु्त र फोहरमलैा तथा भग्नावशेर् हटाइएका र ष्ट्रनकाससष्ट्रहतको छ ।  

 सेल्टर बनाउँदा जष्ट्रमनको भूष्ट्रमथष्ट्रतमा ध्यान क्रदइएको छ र जष्ट्रमनको सतह तथा सले्टरको तल्लो 

सतहको बीचको फरक न्यूनीकरण गररएको छ ।  

 बढीमा १:१० अनुपातमा ष्ट्रभरालोपन भएको र् याम्प उपलब्ध गराइएको छ । ह्वीलष्ट्रचयरको लाष्ट्रग 

नष्ट्रचप्लने खालको सतह बनाइएको छ ।   

 ढोकाको खुल्ला भाग कम्तीमा ९० सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर छ र जष्ट्रमनमा कुनै अवरोध छैन ।  

 दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पष्ट्रहचान गना सहज होस् भनी प्रवेशद्वारमा फरक 

दषे्ट्रखने रङ्ग प्रयोग गररएको छ । 

 ढोका र झ्याल अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँयुक्त तथा खोल्न र बन्द गना सष्ट्रजला छन् । 

 शारीररक अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग खुडक्रकला तथा 

र् याम्पमा समात्न ेबारहरू लगाइएका छन् ।    

 सुरक्षा र पहुचँमा बृष्ट्रद्ध गना प्रकाशको व्यवमथा गररएको छ ।  

 धेरैजसो समय सेल्टरष्ट्रभत्रै ष्ट्रबताउनुपने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सले्टरष्ट्रभत्र जाडोको 

बेला न्यानो हुने व्यवमथा ष्ट्रमलाइएको छ ।   

 ष्ट्रनजी र गोपनीयतालाई सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना सेल्टरको ष्ट्रभत्री भागमा पष्ट्रन छेकबारको व्यवमथा गररएको छ 

।   

 सेल्टरसँग जोष्ट्रडएका बाष्ट्रहर आराम गना बनाइएका छहारीमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

पहुचँ छ ।  

 सेल्टरको ५० ष्ट्रमटर दरूीमा पहुचँ भएका शौचालयहरू उपलब्ध छन् । 

 अन्य अवरोध हटाइएका छन् । ममात गररएका छन् । यहाँष्ट्रनर अवरोध छ भनी मपष्टरूपमा सङ्केत 

गररएको छ ।  

 सबै उमरेका अपाङ्गता भएका केटाकेटी, मष्ट्रहला तथा परुूर्लाई सले्टरका सरुक्षासम्बन्धी जोष्ट्रखम 

पष्ट्रहचान गना सहभागी गराइएको छ र सुधार ल्याइएको छ ।  

 सेल्टरलाई मतरोन्नष्ट्रत गना, ममात गना र जाडोको बेला न्यानो बनाउने प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोगमा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको पहुचँ छ ।  
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ष्ट्रवतरण मथल अव्यवष्ट्रमथत र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई अलग्याउन ेखालको हुनसक्छ । ष्ट्रवतरण गन ेमथान र यसको 

व्यवमथापन महत्वपणूा हुन्छ । समदुायको दषृ्ट्रष्टकोणको पष्ट्रहचान र व्यवमथापन पष्ट्रन उष्ट्रत्तकै महत्वपणूा हुन्छ । 
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ख३ आकष्ट्रममक सामग्रीको ष्ट्रवतरण 

Sphere Handbook: अखाद्य वमत ु(पषृ्ठ २६८)  

"प्रभाष्ट्रवत जनसंख्यालाई खाने तयारी गना, जाडोमा न्यानो बनाउन, व्यष्ट्रक्तगत मवामर्थयसम्बन्धी आवश्यकता 

पूरा गना र सले्टरहरू ममात गना आधारभूत सामग्री एवं आपूर्ता जरूरी छ"  

तत्कालीन ष्ट्रवपद ्प्रष्ट्रतकायाअन्तगात सेल्टर क्रकट र घरायसी सामग्रीलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गना 

आकष्ट्रममक सामग्रीको ष्ट्रवतरण आवश्यक पछा । यमता सामग्री यात्रा गनुापने दरूी, पङ्कष्ट्रतमा बस्न ुपने वाध्यता 

र सूचनाको अभावको कारणले पहुचँभन्दा बाष्ट्रहर हुनसक्छ । ष्ट्रवतरण गररएका सामग्री अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग उपयोग गना अनुपयुक्त र करठन पष्ट्रन हुनसक्छ ।  

तलका अध्यायमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई समेत समावेशी हुनेगरी यमता आकष्ट्रममकताको अवमथामा 

ष्ट्रवतरण गररने सामग्रीसम्बन्धी ष्ट्रसफाररस पाउनुहुनेछ । यसमा मखु्यरूपमा सले्टर र अखाद्य वमतु हुनेछ ।  

ष्ट्रवकल्पको रूपमा नगद वा भौचर क्रदने कायाक्रममा पष्ट्रन ध्यान क्रदन सक्रकन्छ । यमता काममा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सलंग्नताको बारेमा गररएका ष्ट्रसफाररस ग३.२ र ग३.३ मा उपलब्ध छन् ।   

यस अध्यायमा समावशे गररएका ष्ट्रवर्यवमत ु 

ख३.१ ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग समावशेी र पहुचँमा बनाउन ेतथा अरू 

माष्ट्रनससरह ष्ट्रवशरे् आवश्यकता प्रष्ट्रत ष्ट्रजम्मवेार बनाउन े(पषृ्ठ ९९)  । 

 

ख३.२ व्यष्ट्रक्तगत वमत ुर सामान्य घरायसी सामान जमत ैब्ल्याङ्केट, लगुाकपडा, ओछ्याउन,े सडे नटे, 

भान्सामा चाष्ट्रहन ेसामान वा बत्ती (पषृ्ठ १०२) ।  

 

ख३.३ अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग लष्ट्रक्षत सहयोग र प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोगसष्ट्रहत सले्टरमा ष्ट्रनमााण, 

ममातसम्भार सहयोग गन ेसामान (आइ.एफ.आर.सी. मापदण्डका सले्टर सामग्रीलगायत)  (पषृ्ठ  १०५) ।  
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ख३.१ ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई पहुँचयकु्त बनाउन े 

पहुचँसष्ट्रहतको ष्ट्रवतरणल ेकुनै मथानको छनौटभन्दा पष्ट्रन आपूर्ता गनुापने सामग्रीलगायत  (हनुेाहोस् ताष्ट्रलका २ 

पहुचँको अवधारणा) अन्य धेरै कुरालाई समेट्छ । सूचनाका प्रक्रक्रया, अष्ट्रभमुखीकरण, यातायात र प्राष्ट्रवष्ट्रधक 

सहयोग, श्रम सहयोगदषे्ट्रख अनुमगन तथा पृष्ठपोर्ण संयन्त्रसम्म ष्ट्रनमााण गदाा सब ैउमेरका अपाङ्गता भएका 

मष्ट्रहला र परुूर्लाई लष्ट्रक्षत गरेर गनुापछा ।  

 १: समावशेी योजना बनाउन े                   ख३.१.१ 

पहुचँसष्ट्रहतका ष्ट्रवतरण प्रणाली र सामग्री व्यवमथापन प्रणालीको योजनामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त तथा 

उनीहरूका संमथाहरूलाई सलंग्न गराउनुहोस् ।  

पहुचँसम्बन्धी थप सूचनाको लाष्ट्रग हनुेाहोस् ताष्ट्रलका 

३। सञ्चारका तररका पृष्ठ १६  

२: सचूनामा पहुचँ          ख३.१.२ 

सूचनाका बहुमाध्यम र ढाँचा प्रयोग गरी ष्ट्रवतरण 

गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउनुहोस ्। 

पहुचँको लाष्ट्रग अपनाउनुपने मुख्य उपायहरूमा 

जोड क्रदनुहोस् र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े

यातायातको सुष्ट्रवधा कसरी प्राप्त गना सक्छन् भन्न े

कुरा व्याख्या गनुाहोस ्।  

३: उपयकु्त सामग्री                             ख३.१.३ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सामग्री 

उपयुक्त छन् वा छैनन् भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूसँग छलफल 

गनुाहोस् ।  

४: यातायात/ढुवानी          ख३.१.४  

सेल्टर र घरायसी सामग्री गह्ौ ँर ठूला हुन सक्छन् 

। यमता सामग्रीलाई अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त बसकैे 

मथानसम्म पुर् याउने व्यवमथा ष्ट्रमलाउनु आवश्यक 

छ । 

५: कमाचारी र मवयसंवेक                            ख३.१.५ 

सामग्री ष्ट्रवतरण गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध सञ्चालन भइरहकेा बेला अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सञ्चार, 

अष्ट्रभमुखीकरण र यातायातमा कसल ेसहयोग गने भन्न ेकुरा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस्  ।  
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६: सम्बष्ट्रन्धत मथानसम्म पहुचँ           ख३.१.६ 

ष्ट्रवतरणको लाष्ट्रग पहुचँ मथान पष्ट्रहचान गनुाहोस ् । 

क्रकनकी दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र 

हहडँडुलमा करठनाइ हुने व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

यताउता हहडँन सहज होस् । 

ष्ट्रवतरण मथानका रूपमा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथाका कायाालयहरू, पुनमथाापना 

केन्रहरू, संमथा र ष्ट्रवद्यालयहरू उपयकु्त र पहुचँमा 

हुन सक्छन् ।   

७: प्राथष्ट्रमकता पङ्कष्ट्रत                       ख३.१.७  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू (तथा अन्य जसलाई यो आवश्यक छ)का लाष्ट्रग मपष्ट सङ्केत गररएको, 

आरामको लाष्ट्रग छहारी र  ष्ट्रवशेर् सहयोगसष्ट्रहत प्राथष्ट्रमकता पङ्कष्ट्रत तयार गनुाहोस् ।   

सामग्री ष्ट्रलन पुनः अलग्गै लाइनमा बमदा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले पाउने हरेचाहमा कमी नआओस् भन्न े

उद्देश्यले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको हरेचाह गनेहरूलाइा पष्ट्रन प्राथष्ट्रमकता क्रदनुहोस् । यसको मुख्य उद्देश्य 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई क्रदनुपने सेवामा बृष्ट्रद्ध होस ्र उसले धेरै पखान नपरोस ्भन्न ेनै हो । यसमा 

पक्षपातपूणा प्राथष्ट्रमकता हुन सके्न कुरामा भने चनाखो हुनुपने हुन्छ र यस जोष्ट्रखमलाई हटाउन जनचेतना 

अष्ट्रभयानमा ध्यान क्रदनुहोस् ।   
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प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग  

प्राष्ट्रवष्ट्रधकरूपमा एकदम ैजरटल सामग्री (जमतैः सेल्टर ष्ट्रनमााणका सामग्री र उपकरण)को हकमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े ष्ट्रतनको प्रयोगमा प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग पाएका छन् भन्न े सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् (ष्ट्रवमतृत 

सूचनाको लाष्ट्रग हनुेाहोस् ख३.३)  

अनगुमन र पषृ्ठपोर्ण  

सामग्री पाइए क्रक पाइनन् र प्रयोग गररयो क्रक गररएन् भनेर गररने अनुगमन तथा पृष्ठपोर्णका संयन्त्रमा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई संलग्न गराउनुहोस् । सम्भाष्ट्रवत ममात र सामग्री पुनमथाापन गने योजना 

बनाउनुहोस् ।   

घटना अध्ययन  (ख३.१) 

आकष्ट्रममक अवमथा र पनुःप्राप्तीका (recovery)  काममा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पष्ट्रहचान गना 

केन्याको रेडक्रस सोसाइटीले सीवीएमसँग साझेदारी गर् यो । ष्ट्रवतरण प्रणालीलाई पहुचँमा पुयााउन 

प्राष्ट्रथमकता क्रदइयो ।  

अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलकालाई खाद्य ष्ट्रवतरण कायाक्रममा कसरी समावेश गने भन्न ेबारेमा सीवीएमल े

रेडक्रस मवयंसेवक र ष्ट्रवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाइा ताष्ट्रलम प्रदान गर् यो । मथानीय अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूले पष्ट्रहचान र ष्ट्रवतरणमा सहयोग गरे ।   

मथानीय केआरसीएसको कायाालयल ेअवरोध हटाएर अनुकूलता प्रदान गने काम गर् यो । अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूले पष्ट्रन समन्वयात्मक क्रक्रयाकलापमा भाग ष्ट्रलन सकुन् भनेर यमते गररयो । सामग्री ष्ट्रवतरण गररने 

मथान वा ष्ट्रवद्यालयहरूमा जान सकून भनी धरैे माष्ट्रनसलाई सहायक सामग्री उपलब्ध गराइयो । ष्ट्रवतरण 

मथलसम्म जान नसके्न र सामग्री ल्याइक्रदने अरू कोही नभएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग उनीहरू बसेकै मथानसम्म 

आपूर्ता को व्यवमथा गररयो ।  
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ख३.२ व्यष्ट्रक्तगत वमत ुर सामान्य घरायसी सामग्री 

Sphere Handbook: NFI standard 1 (p.271) 

"सामान्य र थप घरायसी सामग्री ष्ट्रवपतबाट प्रभाष्ट्रवत व्यष्ट्रक्तहरूले राम्ररी जानेबुझेको थप मागादशानष्ट्रवना नै 

सहजै उपयोग गना सके्न हुनुपछा " 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका आवश्यकतालाई समावेश गररएको एकीकृत अवधारणाअनुसार काम गने 

सरकार र अरू सरोकारवालासँग नष्ट्रजकको समन्वय गररनुपछा ।  

१: अनकूुल घरायसी सामग्री                         ख३.२.१ 

हहडँडुलमा करठनाइ हुने तथा ष्ट्रचसोले बढी प्रभाव पाने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग थप ब्ल्याङ्केट 

र लत्ताकपडाको व्यवमथा गनुाहोस् । यमता वमतु गमी हावापानीको अवमथामा पष्ट्रन आवश्यक पछा (१) । 

साधारण भाँडाकँुडा समात्ने वा ब्रासलेटको प्रयोगले घरायसी सामग्रीको प्रयोगमा सहजीकरण गना सक्रकन्छ 

जमतैः कप, चम्चा, कलम, दाँत माझ्ने ब्रस आक्रद । यसको लाष्ट्रग ष्ट्रवष्ट्रशष्ट सेवा क्रदने संमथाहरू वा अकुपेसनल 

थेराष्ट्रपष्टसँग परामशा गनुाहोस् ।   

(१) तातो हािापानीको लागग medium thermal type को र जाडो हािापानीको लागग high thermal type का आइएफआरसीको सामग्री सूची । 
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२: ष्ट्रबछ्याउना र ओछ्याउन े        ख३.२.२ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई आवश्यक परेमा 

दबाबबाट मुक्त राख्नसके्न खाले ओछ्याउने म्याटे्रस र 

बेडफे्रम उपलब्ध गराउनुहोस् (२) 

 

३: शौचालय मचे/ष्ट्रसट         ख३.२.३  

शारीररक अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

एक ठाउँबाट अको ठाउँमा सष्ट्रजलै लैजान सक्रकने 

शौचालय ष्ट्रसट बढी पहुचँमा हुन्छ ।  

  

४: मवामर्थयसम्बन्धी सामग्री                           ख३.२.४ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग मवामर्थयसम्बन्धी थप सामग्री भण्डारण गनुाहोस ् । आवश्यकताको 

लेखाजोखा र परामशा गदाा ष्ट्रवष्ट्रभन्न उमेर समूहका मष्ट्रहला तथा पुरूर् अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको आफ्नो 

संमकृष्ट्रत एवं संमकारजन्य प्राथष्ट्रमकताको बारेमा सचेत हुनुहोस् । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई व्यष्ट्रक्तगत 

आवश्यकताअनुसार साबुन, पानी, मयाष्ट्रनटरी प्याड, मष्ट्रहनावारी हुदँा लगाउने लुगा, इनकष्ट्रन्टनेन्स प्याड र 

अन्य मवामर्थयसम्बन्धी सामग्रीमा पहुचँ छ भन्न ेसषु्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।    

(२) यसमा स्पाइनल कडव इन््युरी भएका, हड्डीसम्बन्धी र बाथको समस्या भएका मातनस तथा धेरै समय आफ्नो बबछ्याउनामा बबताउनेहरू पतन 
पनव सक्छन ्। 
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सांमकृष्ट्रतक ष्ट्रवष्ट्रवधताले सरसामानको उपयकु्तता र NFT kits को संरचनामा असर पाछा । यसले पष्ट्रन मष्ट्रहला 

र परुूर् दवु ै अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको सलंग्नतामा कसल े कसरी सामग्री उपयोग गरेका छन् भन्न े थाहा 

पाउन परामशाको आवश्यकतालाई दशााउँछ । 

५: सञ्चालन क्षमता  

ताप, प्रकाश र खाना बनाउनको लाष्ट्रग अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई ष्ट्रवतरण गररएका सामग्री 

सञ्चालन गना सुरष्ट्रक्षत तथा सहज हुनुपछा । 

टाउकोमा बाँधेर प्रयोग गने बत्ती, अन्य सष्ट्रजल ै

बोकेर एक मथानबाट अको मथानमा लैजान सक्रकने 

बत्ती र हुन सक्छ सौया शष्ट्रक्तबाट चल्ने जमता चल्ने 

बत्तीहरूमा ध्यान क्रदनुहोस् ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका घरायसी 

आवश्यकता सम्बोधन भएका छन् भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गना सरसफाइ, मवामथ र अन्य क्षते्रका 

सरोकारवालासँग परामशा गनुाहोस ् । जेरी क्यान र 

लामखटेु्ट रोके्न झलु सले्टरभन्दा बाहकेका सामग्रीका 

उदाहरण हुन्, जसमा अनुकूलताको आवश्यकता पना 

सक्छ ।  

सहायक सामग्रीको लाष्ट्रग प्ररे्ण 

ओहोरदोहोरको लाष्ट्रग चाष्ट्रहने सहायक सामग्रीहरू सले्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत छैनन्, तर जसल े

बैशाखी, ह्वीलष्ट्रचयर वा सेतोछडी जमता सामग्री गुमाएका छन् भने त्यमता सामग्रीका लाष्ट्रग सम्बष्ट्रन्धत 

ठाउँमा प्रेर्ण गररन्छ ।  

ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल र जोनष्ट्रनटर इन्टरनेशनल एष्ट्रसमटेन्सको आपसी सहकायामा आकष्ट्रममकताको 

अवमथालाई ध्यान क्रदएर कम लागतको ह्वीलष्ट्रचयर ष्ट्रडजाइन गररयो । यमतो ह्वीलष्ट्रचयर पष्ट्रहलोपटक 

क्रफष्ट्रलष्ट्रपन्समा हाइयान नाम गरेको सामुक्ररक आँधी आएको बेला प्रयोग गररएको ष्ट्रथयो र घाइते तथा 

सहायक सामग्री गुमाएका हहडँडुलमा सममया हुने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई ष्ट्रवतरण गररएको ष्ट्रथयो ।   

मूलधारका संमथाहरूमा नहुने यो एउटा ष्ट्रवष्ट्रशष्ट प्रकृष्ट्रतको पेशागत क्रक्रयाकालाप हो । ह्वीलष्ट्रचयर 

ष्ट्रचक्रकत्सासम्बन्धी एउटा उपकरण हो र यसको ष्ट्रवतरणको लाष्ट्रग योग्य ष्ट्रवज्ञता भएको व्यष्ट्रक्त हुनु जरूरी छ । 
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ख३.३ आइ.एफ.आर.सी.को मापदण्डका सले्टर क्रकट र सले्टर सहयोग सामग्रीहरू  

Sphere Handbook: NFI standard 1 ( p.271 )  

" सेल्टर र सले्टर सहयोगी सामग्री (जमतैः ष्ट्रनमााण, उपकरण र ममात)को व्यवमथालाई सहयोग गना प्राष्ट्रवष्ट्रधक 

मागादशान र प्रष्ट्रशक्षण उपयुक्त क्रकष्ट्रसमल ेप्रदान गररनुपछा ।"  

सेल्टर क्रकट र सले्टर सहयोग सामग्रीको लक्ष्य ष्ट्रवपद ् प्रभाष्ट्रवत माष्ट्रनसहरूलाई सेल्टरको मतरोन्नष्ट्रत, ममात 

सम्भार, ष्ट्रनमााणमा सहयोग गनाका लाष्ट्रग हो । यद्दपी सेल्टर क्रकट र सेल्टरसँग सम्बष्ट्रन्धत सरसामानहरू 

आवश्यकताअनुसार छररतो तररकाले सहयोग गनाको लाष्ट्रग भए पष्ट्रन जब ष्ट्रनजी जीवन र पहुचँको कुरा आउँछ 

केही चुनौष्ट्रत अवश्य रहन्छन् ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई प्राथष्ट्रमकतामा राखेर सँध ै परामशा ष्ट्रलनुहोस् र सहयोगका लाष्ट्रग महत्व 

क्रदनुहोस् । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सेल्टर क्रकट र आकष्ट्रममक सले्टर सामग्रीको ष्ट्रवतरण ष्ट्रडजाइन गदाा 

ध्यान क्रदनुपने केही कुराहरू तल ष्ट्रसफाररस गररएका छन् ।   

१: यातायात /ढुवानी                        ख३.३.१ 

ष्ट्रनमााण सामग्री ढुवानी गनाको लाष्ट्रग अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको हकमा सहयोग उपलब्ध गराउनुहोस् । 

उदाहरणको लाष्ट्रग थप नगद सहयोग (हनुेाहोस् ग३), घरमै पर्ु याइक्रदने व्यवमथा वा सामुदाष्ट्रयक सहयोग 

समूह ।  

२: ताष्ट्रलम                          ख३.३.२ 

ष्ट्रवतरण गररएका उपकरण वा सामग्री चलाउन नजान्नेहरूका लाष्ट्रग थप ताष्ट्रलम वा प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग 

उपलब्ध गराउनुहोस ्। प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग उपलब्ध गराउँदा ताष्ट्रलमका क्रममा नमूनाका रूपमा एउटा सेल्टर 

नै ष्ट्रनमााण गरेर दखेाउने कामलाइा पष्ट्रन समावेश गनुाहोस् । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पष्ट्रन समावेश 

गनुाहोस् र पहुचँसँग सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रवर्यलाई जोड क्रदनुहोस् ।   
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३: प्रावष्ट्रधक मागादशान                        ख३.३.३ 

ष्ट्रवद्यमान प्राष्ट्रवष्ट्रधक दमतावेजको पुनरावलोकन 

गनुाहोस् । सुरष्ट्रक्षत सेल्टर ष्ट्रनमााणसँग सम्बष्ट्रन्धत 

मागादशान तथा सूचना पहुचँसष्ट्रहतका ढाँचामा 

उपलब्ध गराइएका छन् वा गररन्छन् भन्न ेसुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गनुाहोस् ।  

  

सुरष्ट्रक्षत र पयााप्त सेल्टर बनाउँदा उपलब्ध 

सामग्रीलाई  सरुष्ट्रक्षत तररकाले कसरी प्रयोग गना 

सक्रकन्छ भन्न े बारेमा उदाहरणसष्ट्रहतका सामान्य 

ष्ट्रचत्र बनाएर दखेाउन सक्रकन्छ ।   

४: थप सहयोग                   ख३.३.४ 

पहुचँसम्बन्धी व्यष्ट्रक्तगत आवश्यकताका आधारमा 

थप सामग्री उपलब्ध गराउनुहोस् । जमतैः प्रयोग 

गना सष्ट्रजलो हुने ढोकाको ह्याण्डल, झ्यालढोका 

खोल्न लगाउन प्रयोग हुने डोरी, सेल्टरको ष्ट्रभत्र र 

बाष्ट्रहर आवतजावतमा सहयोग गना समात्न ेबारको 

व्यवमथा वा साना आकारका एक ठाउँबाट अको 

ठाउँमा लैजान ष्ट्रमल्ने र् याम्पहरू (हनुेाहोस् ख२.२)।   

५: सामग्रीमा पहुचँ                            ख३.३.५ 

आइएफआरसीको सले्टर क्रकटमा पाल उभ्याउने 

खम्बाहरू पदनैन् । मथानीय काठका वा बाँकी 

उपलब्धताको लेखाजोखा गनुाहोस ् र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूले पष्ट्रन ती सामग्री प्राप्त गछान् 

भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । 

६: आन्तररक छेकावार                        ख३.३.६ 

धेरै समय घरष्ट्रभत्र ैबष्ट्रसरहनुपने अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग उनीहरूको गोपनीयताको 

संरक्षण गना छेकाबार बनाउने म्याट वा थप ष्ट्रत्रपाल 

उपलब्ध गराउनुहोस् ।  

सेल्टर ष्ट्रनकै सानो छ भने अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको ष्ट्रनजी र गोपनीयताको 

आवश्यकतालाई सम्बोधन गना सले्टरलाई ष्ट्रवमतार 

गने सम्भावनाका बारेमा ध्यान क्रदनुहोस ्।   
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अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई छरष्ट्रछमेकीले मवत: सहयोग गररहाल्छन् भन्ने अनुमान नगनुाहोस् । 

मवयंसेवक उपलब्ध गराउनुहोस् वा सामुदाष्ट्रयक कायाकतााहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई सहयोग 

गनाको लाष्ट्रग नगद सहयोग उपलब्ध गराउनुहोस ्वा व्यष्ट्रक्तगत सले्टरको मतरोन्नष्ट्रत गनुाहोस् ।  

घटना अध्ययन ख३.३ 

गेर (Ger )  मंगोष्ट्रलयामा प्रयोग गररएको एउटा परम्परागत र एकठाउँबाट अको ठाउँमा लजैान सक्रकने 

(Portable )  सेल्टर हो । गेर ष्ट्रनमााण गदाा पखाालको भाग आँष्ट्रखझ्याल जमतो बनाएर, छानामा ष्ट्रबमहरू 

प्रयोग गरेर, फे्रमवाला ढोका र गोलो आकारमा ष्ट्रनमााण गररन्छ । यसको संरचनालाई एक प्रकारको जाडो वा 

गर्माबाट सुरक्षा क्रदने  कपडा (felt ) ल ेढाक्रकन्छ ।     

गेरमा मुख्य गरेर चार वा पाँचवटा आँष्ट्रखझ्याल जमता पखाालका भाग हुन्छन् । यसको ठूलो नमूना ढुवानी गना 

र ष्ट्रनमााण गना ष्ट्रनकै करठन हुन्छ । जाडोको बलेा यसलाई न्यानो राख्न ष्ट्रनकै उजाा आवश्यक पछा । सानो नमूना 

भने एकठाउँबाट अको ठाउँमा लैजान अष्ट्रन ष्ट्रनमााण गना पष्ट्रन सहज हुन्छ र जाडोमा न्यानो बनाइराख्न पष्ट्रन 

सष्ट्रजलो हुन्छ ।  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सेल्टर उपलब्ध गराउँदा मंगोष्ट्रलयन रेडक्रस सोसाइटीले यसमा ध्यान क्रदन्छ 

र प्रायः चार पखााल भएका साना आकारका गेर ष्ट्रसफाररस गछा । यमता सले्टरहरू एक्लै बस्ने ज्येष्ठ नागररकको 

लाष्ट्रग पष्ट्रन प्राथष्ट्रमकताका साथ उपयोग गने गररन्छ ।  
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रूज ुसूची ख३ आकष्ट्रममक सामग्रीको ष्ट्रवतरण  

 आकष्ट्रममक सले्टर र घरायसी सामग्रीसम्बन्धी आवश्यकता र प्राथष्ट्रमकतामा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई परामशा गररएको छ ।  

 पहुचँसष्ट्रहतको ष्ट्रवतरण प्रणालीको योजना बनाउन र सामग्रीको भण्डारण व्यवमथापनमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सलंग्न गररएको छ ।   

 सामग्री ष्ट्रवतरण गना पहुचँसष्ट्रहतका क्षेत्र पष्ट्रहचान गररएको छ । यमता सामग्रीसम्म पहुचँ प्राप्त गना 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेसूचनालगायत यताउता हहडँडुल गना सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।   

 ष्ट्रवतरण क्षते्रमा प्राथष्ट्रमकता पङ्कष्ट्रत, आराम गने छहारी र पहुचँयुक्त शौचालयको व्यवमथा गररएको 

छ । ताष्ट्रलमप्राप्त कमाचारीहरूल ेपङ्कष्ट्रतको अनुगमन गछान् र सहयोग उपलब्ध गराउँछन् ।   

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग सामग्री उपयकु्त छन् भनी सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना क्रकट ष्ट्रनमााण गदाा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग परामशा गररएको छ । 

 धेरैभन्दा धेरै व्यष्ट्रक्तलाई मवामर्थय र शौचालयको सुष्ट्रवधामा पहुचँ पुर् याउन यताउता लैजान सक्रकने 

(पोटेबल) शौचालय मेच उपलब्ध छन् । 

 सबै उमरेका अपाङ्गता भएका केटाकेटी, मष्ट्रहला र पुरूर्का घरायसी आवश्यकता पूरा गना अन्य 

क्षेत्रहरूसँग परामशा गररएको छ । प्रेर्ण गने पद्धष्ट्रत मथाष्ट्रपत गररएको छ ।   

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग भारी र ठूला सले्टरसँग सम्बष्ट्रन्धत सामग्री उनीहरू बसैकै 

मथानमा आपूर्ता गररक्रदने व्यवमथा छ ।  

 सुरष्ट्रक्षत तथा पहुचँ सले्टर ष्ट्रनमााणको लाष्ट्रग अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग, ताष्ट्रलम 

र सूचना पाएका छन् ।  

 सेल्टर उपकरणहरू कसरी प्रयोग गने भन्ने बारेमा सूचना बहु पहुचँका ढाँचामा उपलब्ध छन् ।   

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको ष्ट्रनजी जीवन र गोपनीयता सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना आन्तररक छेकाबार र थप 

सामाग्री उपलब्ध गराइएको छ ।  

 अनुगमनका गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध र पृष्ठपोर्णका गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल ेपहुचँ पाएका छन् ।  
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खण्ड : ग 

अपाङ्गता भएका िहिला र पुरूषलाई योजना, डिजाइन र तनिावणिा सिभागी गराउनु भनेको वर्भभन्न 
आर्श्यकता पूरा गनव तथा तनणवयिा प्रभार् पानव िात्र िोइन । यो त सिुदायका अपाङ्गता भएका व्यस्ततिरू 
प्रततको दृस्टिकोणिा पररर्तवन ल्याउनका लागग पतन िो ।    
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सहभाष्ट्रगता र समान अवसर प्रवद्धान गन े  

यस भागमा तपाइालँे सले्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधको योजना तथा कायाान्वयनमा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने बारेमा ष्ट्रवमतृत ष्ट्रसफाररस प्राप्त गनुाहुनेछ ।  

सुरूका भागमा जमतै शारीररक अपाङ्गता र इन्रीयसम्बन्धी अपाङ्गतालाई मुख्य ध्यान क्रदइनेछ, तर खलु्ला 

सहभाष्ट्रगतामूलक र समावेशी प्रक्रक्रयाबाट समुदायका सब ैसदमयहरू लाभाष्ट्रन्वत हुनेछन् । 

सुरूदषे्ट्रख कायाान्वयन गररन्छ भने यी ष्ट्रसफाररसल े अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सले्टर र 

बसोबाससम्बन्धी गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा सहभागी हुन सक्षम बनाइ मुख्य ष्ट्रनणायहरूमा प्रभाव पाछान् । अगाष्ट्रडका 

प्रक्रक्रयाहरूमा तपाइालँ ेपररयोजना कायाान्वयन र अनुगमनका लाष्ट्रग मागादशान प्राप्त गनुाहुनेछ ।    

यस खण्डमा समावशे गररएका ष्ट्रवर्यवमत ु 

ग१ समावशेी लष्ट्रक्षत समहू सञ्चार (पषृ्ठ ११३) 

ग१.१: सूचनालाई पहुचँमा बनाउने ( पृष्ठ ११४)  

ग१.२: बैठक र कायाशालामा सहभाष्ट्रगता ( पृष्ठ ११८)  

ग१.३: अनुगमन र पृष्ठपोर्ण संयन्त्रहरूमा समावेशीकरण  ( पृष्ठ १२२)  

 

ग३ सहयोग गररन ेमवबसोबास (पषृ्ठ १२९) 

ग३.१: भाडामा ष्ट्रलइएको पहुचँसष्ट्रहतका सले्टरको लाष्ट्रग सहयोग ( पृष्ठ १३०)  

ग३.२: अपाङ्गता र होमट पररवार सहयोग ( पृष्ठ १३२)  

 

ग२ समावशेी नगद कायाक्रम (पषृ्ठ १३७) 

ग२.१: कामको लाष्ट्रग नगद ( पृष्ठ १३८)  

ग२.२: नगद अनुदान ( पृष्ठ १४१)  

ग२.३: भौचर ( पृष्ठ १४५)  
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समावेशी र सलंग्नताको लाष्ट्रग प्रभावकारी उपाय अवम्बन नगररकन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई बठैकहरूमा  

ष्ट्रनमन्त्रणा गररए पष्ट्रन सहभागी हुदँनै ।  
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ग१ लाभाष्ट्रन्वत समहूका लाष्ट्रग समावशेी सञ्चार 

आइ.एफ.आर.सी./आइ.सी.आर.सी. को आचारसषं्ट्रहता  

"प्रभावकारी राहत र क्रदगो पुनमथाापना त्यहाँ मात्र हाष्ट्रसल गना सक्रकन्छ जहाँ लष्ट्रक्षत लाभाष्ट्रन्वतहरू सहयोग 

कायाक्रमको कायाान्वयन, व्यवमथापन र ष्ट्रडजाइनमा संलग्न हुन्छन् । हामी हाम्रा राहत र पुनमथाापना 

कायाक्रमहरूमा समुदायको पूणा सहभाष्ट्रगताको लाष्ट्रग प्रयत्न रहनेछौ ँ।"   

सञ्चार दईुतफी हुनुपछा र यसले सबै प्रभाष्ट्रवत जनसंख्यालाई आफ्नो पुरानो अवमथामा फका न (Recovery )

का लाष्ट्रग सहभागी हुन क्रदनुपछा । सबै उमरे समहूका ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका केटाकेटी, मष्ट्रहला र 

पुरूर्का आवाज सुष्ट्रननुपछा । आकष्ट्रममक सले्टर र बसोबास व्यवमथालाई सम्बोधन गने कायामा प्रभाव 

पानुापछा । 

 

यसमा सञ्चार गने कमाचारी, अपाङ्गता सम्पका  ष्ट्रबन्द ुतथा सले्टर र बसोबासको व्यवमथापनसँग ष्ट्रजम्मेवार 

कायाक्रम व्यवमथापकका बीचमा नष्ट्रजकको सम्पका  जरूरी हुन्छ । तलका अध्यायहरूमा तपाइालँे यो कुरा कसरी 

हाष्ट्रसल गने भन्ने बारेमा व्यावहाररक ष्ट्रसफाररस प्राप्त गनुाहुनेछ ।  

यस अध्यायमा संलग्न ष्ट्रवर्यवमत ु  

ग१.१ सचूनालाई पहुचँमा पयुााउन े(पषृ्ठ ११४) 

 

ग१.२ बठैकमा र कायाशालामा सहभाष्ट्रगता (पषृ्ठ ११८) 

 

ग१.३ अनगुमन र पषृ्ठपोर्ण सयंन्त्रमा सहभाष्ट्रगता (पषृ्ठ १२२) 

लष्ट्रक्षत समूह सञ्चार (Beneficiary Communication )  आइ.एफ.आर.सी.ल ेराहत गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधको बारेमा 

सूचना प्रवाह गना र समुदायबाट रेडक्रस सोसाइटी तथा रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटीको लाष्ट्रग गररने सुझाव 

सङ्कलन दवुैलाई व्याख्या गना प्रयोगमा ल्याएको शब्दावली हो ।     
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ग१.१ सूचनालाई पहुचँमा पर्ु याउन े

पहुचँसष्ट्रहतका माध्यम वा ढाँचामा समयमै उपलब्ध गराइएका सूचनाले जीवन बचाउँछ, तर ष्ट्रवनाभेदभाव 

सूचना उपलब्ध गराउनु पष्ट्रन अको आवश्यकता हो । बहुमाध्यम तथा तररकाले र नयाँ तथा पुरानो प्रष्ट्रवष्ट्रधको 

ष्ट्रमश्रणल ेअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सूचनामा पहुचँ पर्ु याउन मद्दत गछा ।   

१: समावशेी योजना ष्ट्रनमााण              ग१.१.१ 

सेल्टर र बसोबास कायाक्रमको लाष्ट्रग सञ्चारको योजना ष्ट्रवकास गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथासँग 

सम्पका  गनुाहोस् । यसअन्तगात लष्ट्रक्षत अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग समयम ै पहुचँयकु्त तररकाल े

सूचना क्रदने कुरा पछा (१) । हनुेाहोस ्ताष्ट्रलका ३, सञ्चारका तररका र उदाहरणको लाष्ट्रग घटना अध्ययन ।    

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग उनीहरूले चाहने 

उपयुक्त सञ्चारमाध्यमका बारेमा परामशा गनुाहोस ्।  

सूचनालाई अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग परीक्षण 

गरी पृष्ठपोर्णलाई समावेश गनुाहोस् । 

२: पररयोजनासम्बन्धी सचूना                ग१.१.२ 

सूचनाका ष्ट्रवष्ट्रभन्न तररका प्रयोग गरी प्रभाष्ट्रवत 

माष्ट्रनसलाई तपाइाकँो आफ्नो संमथा, पररयोजना र 

छनौट गने प्रक्रक्रयाका बारेमा मपष्ट तथा सष्ट्रजलो 

भार्ामा सूचना प्रदान गनुाहोस् ।   

३: सचूना ष्ट्रवन्द ु                                 ग१.१.३ 

ह्वीलष्ट्रचयर प्रयोगकतााल े पढ्न सके्न र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरू पगु्न सके्न मथानमा हुनुपछा भनेर 

सूचनापाटीलाइा उपयकु्त ठाउँ, उचाइ र कोणमा 

राष्ट्रखनुपछा । (हनेुाहोस ्ख११८)  

(१)सञ्चारका विमभन्न साधनहरू प्रयोग गरेर गररने सूचनाले विश्िका १५ प्रततशत तनरक्षर युिा जनसंख्यासमते लाभास्न्ित हुन्छन ्(स्रोत: UNESCO 

Institute for Statistics, September 2013, http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/ fs26-2013-literacy-en.pdf ). मशक्षामा अिरोधको 
मतलब अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरू उनीहरूका साङ्ग साथीहरूको तुलनामा शैक्षक्षक सीप हामसल गनव पाउुँ दैनन ्भन्ने हो  (स्रोत : Leonard Chesh-

ire Centre for Disability and Inclusive development (2009), Illiteracy among Adults with Disabilities in the Developing World: An 
Unexplored Area of Concern).  
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४: अपाङ्गता डमेक                  ग१.१.४ 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकृष्ट्रतका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसगँ सञ्चार गना ताष्ट्रलमप्राप्त कमाचारी वा मवयंसेवकले सेवा र 

सहयोगका बारेमा सूचना क्रदइने त्यमता पहुचँ भएका मथानमा आकष्ट्रममकताको अवमथा पूवा नै अपाङ्गता 

डमेक मथापना गनुाहोस् (हनुेाहोस् ख१.१.११) ।    

५: छापा सामग्री            ग१.१.५ 

छापा सूचना सामग्रीमा ठूलो अक्षरमा सचूना 

छापु्नहोस् । यसमा पृष्ठभूष्ट्रम र अक्षरको मपष्ट ष्ट्रभन्नता 

थाहा पाउने गरी ष्ट्रवष्ट्रभन्न रंगको प्रयोग गनुाहोस् ।  

६: गहृ भटे           ग१.१.६ 

टाढा बष्ट्रसरहकेो वा घरष्ट्रभत्रै बष्ट्रसरहनपुने 

अवमथाका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाइा घरमै 

गइा भेट गनुाहोस ् वा व्यष्ट्रक्तगत टेष्ट्रलफोनमा सूचना 

उपलब्ध गराउनुहोस् ।  

७: ववेसाइटमा पहुचँ                   ग१.१.७ 

वेवसाइटमा राष्ट्रखएका सूचना पहुचँमा हुनुपदाछ र  अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले उपयोग गने सफ्टवेयर 

तथा हाडावेयरको प्रयोग गरेर सष्ट्रजलै ष्ट्रवद्युतीय सचूनामा पहुचँ प्राप्त गना सक्रकने हुनुपछा ।  

संकेतको हकमा ह्वीलष्ट्रचयरको सकेंत सबभैन्दा धरैे 

प्रयोगमा रहकेो र धरैेल ेबुझ्ने सङ्केत हो ।  

 

अपाङ्गताको सक्रक्रय प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्वलाई दखेाउने 

यमतो नयाँ आइकन पष्ट्रन अष्ट्रहले प्रयोगमा छ ।  
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घटना अध्ययन  ग१.१ 

सन् २०१० को जनवरीमा हाइटीमा गएको भूकम्पको केही क्रदनपष्ट्रछ आइाएफआरसील ेआकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकायाको  

ष्ट्रहमसाको रूपमा महत्वपूणा लष्ट्रक्षत समूह सञ्चार प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रध पठायो । लष्ट्रक्षत समहू सञ्चार गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधलाई 

कायायोजनामा जोड क्रदइयो र हरेक कायाक्रमलाई संचार रणनीष्ट्रत बनाई सहयोग गररयो । (यस अवधारणा 

अपाङ्गताको समावेशीकरणमा पष्ट्रन परीक्षण गना सक्रकन्छ । हनुेाहोस् क२.१.४)  

सन् २०१३ को अष्ट्रप्रलमा  प्रयोग गररएका ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका सञ्चारका तररकाका बारेमा व्याख्या गररएको 

"हाइटी लष्ट्रक्षत समूह सञ्चार समीक्षा" शीर्ाकमा एउटा प्रष्ट्रतवेदन प्रकाष्ट्रशत भयो ।   

टेष्ट्रलकम्युष्ट्रनकेसन कम्पनीसँगको साझेदारीमा खास गरी मवामर्थयसँग सम्बष्ट्रन्धत सूचना र मौसमसम्बन्धी 

पूवाचेतावनी पठाउन एस.एम.एस. बाट सन्दशे क्रदने सुष्ट्रवधा मथाष्ट्रपत गररयो । त्यसमाफा त सन् २०१० दषे्ट्रख 

२०१३ सम्ममा ५० करोड वटा सन्दशे पठाइएको ष्ट्रथयो ।  

टेष्ट्रलफोन प्रयोगकताालाई आफूल े चाहकेो सूचना (जमतैः ष्ट्रवपद्को पूवातयारी वा यौन मवामर्थय) छनौट गना 

सहज होस ् भनी मवचाष्ट्रलत आवाजबाट सन्दशेसष्ट्रहतको टेष्ट्रलफोन हटलाइन सेवा सञ्चालन गररयो । सन् 

२०१२ मा प्रष्ट्रतमष्ट्रहना १६०० कल दताा भए । फोन गने व्यष्ट्रक्तहरूबाट पष्ट्रन मवचाष्ट्रलतरूपमा नै पृष्ठपोर्ण 

ष्ट्रलने व्यवमथा गररएको भए पष्ट्रन यसको कायाान्वयन राम्ररी हुन सकेन ।   

एकदमै व्यष्ट्रक्तगत प्रकृष्ट्रतका सूचना र पृष्ठपोर्णको लाष्ट्रग मथाष्ट्रपत कल सेन्टर ष्ट्रथयो जुन ष्ट्रशष्ट्रवरमा फका न र 

पुन:मथापन (Relocation )  कायाक्रमको लाष्ट्रग ष्ट्रनकै महत्वपूणा स्रोत बन्यो । 

सन् २०१० मा दइुावटा रेष्ट्रडयो मटेशनबाट एउटा साप्ताष्ट्रहक रेष्ट्रडयो कायाक्रम सरुू गररयो । तीमध्ये एउटा पोटा 

अफ ष्ट्रप्रन्समा ष्ट्रथयो भने अको राष्ट्रियमतरको ष्ट्रथयो । रेष्ट्रडयो कायाक्रममा एउटा अन्तरक्रक्रयात्मक भाग ष्ट्रथयो, 

जसमा सन् २०१२ मा ११०० टेष्ट्रलफोनकतााले प्रश्न उत्तरमा भाग ष्ट्रलएका ष्ट्रथए ।  

अरू उपलब्ध सञ्चारका तररकाको सन्दभामा उपयुक्त मथानमा सही समयमा सम्बष्ट्रन्धत सचूना लष्ट्रक्षत 

समूहसम्म पर्ु याउन पोष्टर र ष्ट्रलफलटेको उपयोग गररयो । 

ष्ट्रमपकर र माइक्रोफोनसष्ट्रहतको सवारी साधनमाफा त पष्ट्रन ष्ट्रवष्ट्रशष्ट प्रकृष्ट्रतका सूचनालाई लष्ट्रक्षत समुदायमा 

पुर् याउन एवं पृष्ठपोर्ण सङ्कलन गना सक्रकन्छ ।     
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ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका सञ्चारका तररकाको संयुक्त उपयोगबाट धेरैभन्दा धेरै माष्ट्रनससम्म सूचना पुर् याउने 

सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो भन्न ेकुरा प्रमाष्ट्रणत भयो, तर हामीमध्य ेधेरैजना अझै पष्ट्रन आमनु्नेसामुन्नेबाट 

हुने सञ्चार (face-to-face communication ) लाई बढी मनपराउछौ ँ । यसलाई पररपूर्ता गना माष्ट्रथ 

उल्लखे गररएका उदाहरण उपयोगी हुन सक्छन् ।   

सञ्चारका ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका साधनको प्रयोगबाट मात्रै पष्ट्रन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले सूचना प्राप्त गना 

सक्छन् र सञ्चार प्रक्रक्रयामा भाग ष्ट्रलन्छन् भन्ने होइन । दइुातफी सञ्चारको अथा पृष्ठपोर्ण र गुनासा दताा गनुा 

पष्ट्रन हो । यसको लाष्ट्रग ष्ट्रवशेर् ध्यानाकर्ाण फलोअप जरूरी छ । थप ष्ट्रसफाररसको लाष्ट्रग हनुेाहोस ्ग.१.३ । 
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ग१.२ बठैक र कायाशालामा सहभाष्ट्रगता  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू र उनीहरूको हरेचाह गनेहरूका लाष्ट्रग बैठक र कायाशालालाई पहुचँमा पुयााउन 

अनुकूल र क्रक्रयाकलापको एउटा ष्ट्रसलष्ट्रसला आवश्यक हुन्छ । यसमा कुनै एउटाको मात्र पष्ट्रन अभावल े

सहभाष्ट्रगतामा अवरोध ल्याउँछ ।  

यस अध्यायमा हामी यस क्रममा ध्यान पुयााउनुपने प्रमुख सवाल पष्ट्रहचान गछछ ँ र ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई समावेश गराउने ष्ट्रसफाररस गछछ ँ । अन्य अध्यायमा जमतै यसमा पष्ट्रन 

इन्रीयसम्बन्धी र शारीररक अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सहभाष्ट्रगतामा केन्रीत गररनेछ ।   
  

१: समावशेी योजना                          ग१.२.१ 

मथानीय अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूसँग सम्पका  गनुाहोस् । सँगै बसरे पहुचँयकु्त बैठकका बारेमा 

छलफल गनुाहोस ्।  

२; मथानमा पहुचँ         ग१.२.२ 

सुरष्ट्रक्षत क्षते्रमा सम्भाष्ट्रवत मथान पष्ट्रहचान गनुाहोस ्

। अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले नै राम्ररी 

जानेबुझेको र दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी एवं शारीररक 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पुग्न सके्न कुनै पहुचँको 

मथान छ क्रक भनी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूसँग परामशा गनुाहोस् ।   

आकष्ट्रममकताको अवमथामा मथान सुरष्ट्रक्षत छ क्रक 

छैन भन्न ेकुरामा पष्ट्रन ध्यान क्रदनुहोस् । अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तलाई समावेश गने कुनै इभ्याकुएसन 

योजना छ क्रक छैन पत्ता लगाउनुहोस् । छैन भने 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूसँग कसरी 

समावेश गने भन्न ेबारेमा परामशा गनुाहोस् ।  
 

३: मथानको अनकूुलता                          ग१.२.३ 

संभाष्ट्रवत मथानहरूमा पष्ट्रहले नै भ्रमण गनुाहोस ्र सबभैन्दा उपयकु्त मथान छनौट गनुाहोस् । आवश्यकता छ 

भने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू प्रवेश गना र यतायता हहडँडुल गना सके्न अनुकूलको मथान उपलब्ध 

गराउनुहोस् ।   
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४: बठैकको ष्ट्रनमन्त्रणा         ग १.२.४ 

बैठकको ष्ट्रनमन्त्रणा बहु ढाँचा र तररकाबाट 

पठाउनुहोस् । ष्ट्रनमन्त्रणामा बैठक गना लाष्ट्रगएको 

मथानको पहुचँको बारेमा उल्लखे गनुापछा ।   

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई छलफल गना र 

तयारी गना बढी समय प्राप्त होस ् भनी 

ष्ट्रनमन्त्रणासँगै बैठक वा छलफलको पृष्ठभूष्ट्रम पष्ट्रन 

उपलब्ध गराउनुहोस् । यसले सहभागीहरूलाई 

बैठकमा सहजीकरण गना सहयोग गछा (हनुेाहोस ्

ग१.१.३) ।    

५: ष्ट्रवशरे् अनरुोध                    ग१.२.५ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त वा उसको हरेचाह गने 

व्यष्ट्रक्तलाई बैठकका बलेा सम्बोधन गराउनुपने केही 

ष्ट्रवशेर् आवश्यकता छन् भने बैठक आयोजकसँग 

ष्ट्रवशेर् अनुरोध गने अवसर प्रदान गनुाहोस् ।  

पहुचँसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने, तर थप 

आवश्यकतालाई सम्बोधन गना खलु्ला हुनुहोस् । 

जमतैः बाल मैत्री मथान भयो भने अपाङ्गता भएका 

बालबाष्ट्रलकाका अष्ट्रभभावकलाई सहभागी हुन 

सहज हुन्छ ।   

मथानको लाष्ट्रग पहुचँसम्बन्धी सता  

 अवरोधमुक्त प्रवेशद्वार र ष्ट्रभत्र आवतजावत गना 

सक्रकने (आवश्यक भए यााम्पसष्ट्रहत)  

 पहुचँसष्ट्रहतका शौचालय/भुइँतल्लामै सरसफाइ 

सुष्ट्रवधा  

 प्राकृष्ट्रतक प्रकाश राम्ररी आउने र कृष्ट्रत्रम 

प्रकाशको पष्ट्रन व्यवमथा भएको  

 पृष्ठभूष्ट्रमबाट आउने आवाज कम भएको (२)  

 

ष्ट्रवमतृत प्राष्ट्रवष्ट्रधक मापदण्डको लाष्ट्रग भवनमा 

हुनुपने अनुकूलतासम्बन्धी ष्ट्रसफाररसको लाष्ट्रग 

हनुेाहोस् ख३.३ "ष्ट्रवद्यमान भवनहरूमा अनुकूलता"  

६: यातायात                    ग१.२.६  

आवश्यकता पने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई 

बैठकमथलसम्म आउन र जान पहुचँसष्ट्रहतको 

यातायातको व्यवमथा गनुाहोस ् । सामुदाष्ट्रयक 

कायाकतााहरूले यसमा सहयोग गना सकु्नहुन्छ ।  

(१)दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई हहँडडुलका लाष्ट्रग र सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई सञ्चारका लाष्ट्रग पयााप्त प्रकाशको 

आवश्यकता पछा । 

(२)छलफलमा एउटाले अकोलाई अवरोध  नपुयााउन समूह छलफलको लाष्ट्रग अलग्गै कक्ष उपलब्ध गराउनुहोस् वा एउटा र अको समूहबीचको दरूी पयााप्त 

राख्नुहोस् ।  
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७: ताष्ट्रलम                                         ग१.२.७  

बैठक सञ्चालक, कमाचारी र मवयंसेवकलाई 

अपाङ्गताको सवालमा ताष्ट्रलम प्रदान गनुाहोस् ।  

८: मवयसंवेक             ग१.२.८ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई सूचना, क्रदशा ष्ट्रनदशे 

तथा सहयोग क्रदन बैठक मथलको प्रवेशद्वार तथा 

दताा डमेकमा ताष्ट्रलमप्राप्त कमाचारी र मवयंसवेक 

राख्नुहोस ्।  

९: व्याख्या                                        ग१.२.९ 

सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई 

सञ्चारमा सहयोग गना मथानीय साङ्केष्ट्रतक भार्ा 

दोभारे् वा नोट टेकर उपलब्ध गराउनुहोस् । यमतो 

आवश्यकता अष्ट्रग्रमरूपमा नै पष्ट्रहचान गरेर 

व्यवमथापन गनुापछा (हनुेाहोस् ग१.२.५) र समावशेी 

सहयोग कायाक्रमको योजनामा बजेटको व्यवमथा 

गररएको हुनुपछा ।   

सहभाष्ट्रगताको बृष्ट्रद्धसँगै अपेक्षामा पष्ट्रन बृष्ट्रद्ध हुन्छ । 

समुदायको बैठक वा सहभाष्ट्रगतामूलक प्रक्रक्रयामा 

ष्ट्रनमन्त्रणा गनुा पूवा सेल्टर र बसोबास कायाक्रमको 

लचकताको बारेमा पष्ट्रन जानकारी राख्नुहोस ् । 

तपाइाकँो ष्ट्रडजाइन तथा अवधारणाअनुसार 

कष्ट्रतलाई समेट्न सक्रकन्छ राम्ररी बुझ्नुहोस ् र 

सोहीअनुसार सहभागीलाई सञ्चार गनुाहोस ् । 

सुरूवातमा कष्ट्रत हाष्ट्रसल गना सक्रकन्छ भन्न े कुरामा 

यथाथावादी (Realistic )  हुनुहोस् र तत्काल 

सम्बोधन गना नसक्रकएका सवालमा पष्ट्रन प्रष्ट्रतवद्धता 

जाहरे गरी समाधानको लाष्ट्रग पहल गनुाहोस ्।     

१०: दशृ्य सामग्री                             ग१.२.१० 

बोलेको कुरालाई मपष्ट पाना बैठकका बलेा सञ्चारका 

वैकष्ट्रल्पक साधनहरूको उपयोग गनुाहोस ् । जमतैः 

पोष्टर, प्रमतुष्ट्रत वा ष्ट्रफ्लप चाटा ।  

Sphere Handbook (p.260) 

"उपलब्ध गराइने सले्टर सहयोगका प्रकारको ष्ट्रनधाारण गनामा अष्ट्रधकतम सम्भव भएसम्म प्रत्येक प्रभाष्ट्रवत 

घरपररवारका सदमयहरू संलग्न हुनुपछा । अष्ट्रधकांश समय उक्त घेररएको बस्न े ठाउँमा समय ष्ट्रबताउनुपने 

समुदाय र व्यष्ट्रक्त तथा पहुचँसम्बन्धी ष्ट्रवशेर् आवश्यकता भएका व्यष्ट्रक्तको ष्ट्रवचारलाई प्रथष्ट्रमकता क्रदनुपछा ।"  
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बठैकको बलेा  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई आफ्ना ष्ट्रवचार राख्न भन्नहुोस ् । अपाङ्गता भएका मष्ट्रहला र परुूर् 

दवुैको सहभाष्ट्रगता सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।  

 समूह केष्ट्रन्रत छलफलमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सहभाष्ट्रगता सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस ्

। पष्ट्रहचान गररएका अवरोध सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रवर्यवमतुअनुसार समहू गठन गनुाहोस् ।  

 ष्ट्रडजाइन र ष्ट्रवकल्प प्रदशान गना मकेल मोडले वा परीक्षण संरचना (pilot structure ) को प्रयोग गनुाहोस ्

। यो सेल्टर ष्ट्रनमााण र ममातसम्बन्धी ताष्ट्रलममा पष्ट्रन उपयोगी हुनसक्छ ।  

 सेल्टर र बसोबास कायाक्रमअन्तगातका नक्सा बनाउने इष्ट्रन्जष्ट्रनयर, ष्ट्रनणायकतााहरूसँगै अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रन बसेर चुनौष्ट्रत एवं समाधानका बारेमा छलफल गनुाहोस ्।      

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका लाष्ट्रग सम्भाष्ट्रवत 

अवरोध 

 तपाइाकँो सहभाष्ट्रगताले कुनै फरक पादनै भने्न 

ष्ट्रवश्वास गनुा । 

 ष्ट्रवगतमा सहभागी हुदँाका नराम्रा अनुभवहरू । 

 केमा हमताक्षर गरेको हो भने्न तपाइालँाई थाहा 

हुदँनै ।  

 खास गरेर नकारात्मक रटप्पणीमा, तपाइा ँ जे 

भन्द ै हुनुहुन्छ त्यसको पररणाम सोचेर ष्ट्रचष्ट्रन्तत 

हुनु ।  

 बैठक मथलहरूमा तपाइाकँा लाष्ट्रग आवश्यक 

अनुकुलता छैनन् । भौष्ट्रतक र सञ्चारका 

अवरोधल े तपाइाकँो सहभाष्ट्रगतालाई अवरूद्ध 

गरेको छ ।  

 यातायात खर्चालो छ र पहुचँमा छैन । 

 तपाइाकँो समय र ष्ट्रवज्ञताको लाष्ट्रग पैसा ष्ट्रतनुापछा 

भन्ने सोचेर सहभागी नगराउने । 

समंथागत अवरोध जसल ेअपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको सलंग्नतालाई रोक्छ  

 कमाचारीहरूलाई अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई कसरी सलंग्न गराउने भन्ने बारेमा 

जानकारी छैन । 

 कमाचारीहरू ती माष्ट्रनसहरूल ेसेवाको बारेमा 

गुनासो गछान् होला भनेर ष्ट्रचष्ट्रन्तत हुन्छन् ।  

 यमतो सहभाष्ट्रगताले कायाक्रमलाई कसरी फाइदा 

पुर् याउँछ भन्ने बारेमा कमाचारीहरू जान्दनैन् । 

 पयााप्त समय र आर्थाक स्रोत नहुने । 

 सम्बष्ट्रन्धत आवश्यकताका बारेमा सीष्ट्रमत ज्ञान 

हुन्छ भनेर ष्ट्रवश्वास गनुा ।  

   

ओडीआइले अवलम्बन गरेको : Producing better infor-

mation for disabled people, 2009  
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ग१.३ अनगुमन र पषृ्ठपोर्ण सयंन्त्रमा समावशेीकरण  

Sphere Handbook ( p .69 )  

"अनुगमन सूचनाले पररयोजनाको पुनरावलोकनलाई मागाष्ट्रनदशे गछा । लक्ष्य गररएका सतालाई 

आष्ट्रधकाररकता क्रदन्छ र लक्ष्य ष्ट्रलइएका माष्ट्रनससम्म सहयोग पुग्यो क्रक पुगेन भनेर हछेा । यसल े

ष्ट्रनणायकताालाई समुदायबाट आएका पृष्ठपोर्णलाई सम्बोधन गना र जल्दाबल्दा सममया तथा प्रवृष्ट्रत्तको 

पष्ट्रहचान गना सक्षम बनाउँछ । […] जनताद्वारा आफै गररएको अनुगमनले पष्ट्रछ पारदशी र सूचनाको 

गुणमतरलाई बष्ट्रलयो बनाउँछ तथा सूचनामा जनताको मवाष्ट्रमत्व ष्ट्रसजाना गछा ।"      

पहुचँ र समावेशीकरणको लाष्ट्रग सूचक सले्टर र बसोबाससम्बन्धी गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधको अनुगमनको महत्वपूणा ष्ट्रहमसा 

हो । पृष्ठपोर्ण संयन्त्रल ेअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई आफ्ना ष्ट्रवचार र ष्ट्रचन्ताहरू दताा गराउने समान 

अवसर छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुापछा ।  

 आवष्ट्रधक अनुगमनल े प्रष्ट्रतवेदनमा सम्बष्ट्रन्धत तर्थयहरूलाई जोड क्रदनुका साथ ै अन्तवााताा एवं सचूकमा 

अपाङ्गतालाई समावेश गनुापछा र यसलाई पहुचँसष्ट्रहतका ढाँचामा प्रकाशन गनुापछा ।  

 ररयल टाइम अनुगमनल ेपहुचँसष्ट्रहतका पृष्ठपोर्ण र गुनासो गने संयन्त्र तथा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथा एवं मवयंसेवकहरूको सहयोगमा व्यष्ट्रक्तगत फलोअपलाइा समावेश गररनुपछा ।   

१: सचूक                  ग१.३.१ 

सेल्टर र बसोबास क्षेत्रका रणनीष्ट्रतक कायायोजनामा पहुचँ र समावेशीकरणसम्बन्धी सूचकलाई समावेश 

गनुाहोस् (हनुेाहोस ्क२.१.४) । यसलाई अनुगमनको सुरूवातको ष्ट्रबन्दकुो रूपमा उपयोग गनुाहोस ्।   

२: परामशा                  ग१.३.२  

अपाङ्गता र यसको उपेक्षा (Exclusion ) सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गना तथा प्रष्ट्रतवेदनको सवालमा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथा र अपाङ्गता सम्पका  ष्ट्रबन्दसुँग परामशा गनुाहोस् । 
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३: पनुरावलोकन वा समीक्षा गन ेसयंन्त्र    ग१.३.३  

तपाइाकँो अनुगमन र पृष्ठपोर्ण संयन्त्र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग पहुचँमा छ भन्न े

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूसँगको परामशामा पुनरावलोकन गनुाहोस् ।   

४: सचूनामा पहुचँ            ग१.३.४ 

कायाक्रमसँग सम्बष्ट्रन्धत गुनासा कसरी दताा गराउने 

भन्ने बारेमा सम्बोधन र उपचारसम्बन्धी कायाको 

बारेमा मपष्ट सूचना पहुचँसष्ट्रहतका ढाँचामा उपलब्ध 

गराउनुहोस् । सुन्ने र नसुन्ने खालका गुनासाका 

बारेमा मपष्ट हुनुहोस् ।  

५: फलोअप                     ग१.३.६ 

सेल्टर र बसोबासमा पहुचँसम्बन्धी अनुगमन गदाा 

प्रणालीमा आधाररत (Systematic )  हुनुहोस् । 

अवरोध र अपाङ्गतासँग सम्बष्ट्रन्धत गुनासालाई 

वगीकरण गनुाहोस् । वैकष्ट्रल्पक समाधान र 

फलोअपको लाष्ट्रग छलफलमा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूलाई सहभागी गराउनुहोस् ।     

प्रश्न सोध्न र गनुासा दताा गराउन प्रयोग गररएका 

सञ्चारका तररकाहरूको लाष्ट्रग ष्ट्रनम्न कुरामा ध्यान 

क्रदनहुोस ्।  

 के पृष्ठपोर्ण मौष्ट्रखक र ष्ट्रलष्ट्रखत दवु ैक्रदन 

सक्छन् ?  

 के पहुचँयकु्त ढाँचामा कुनै ष्ट्रनष्ट्रश्चत फाराम 

उपलब्ध छ ?   

 अलग्गै बस्ने गरेका अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूले कसरी पृष्ठपोर्ण क्रदन्छन् ? जमतैः 

गृह भटेबाट, सहयोगी वा फोनको माध्यमबाट 

आक्रद ।   

 के फोनकल र अक्षरमा लषे्ट्रखने सन्दशे (Text 

message)ल ेधेरै माष्ट्रनससम्म पुग्न मद्दत गछा ?   

६: गहृ भटे              ग१.३.७ 

घरष्ट्रभत्रै बष्ट्रसरहनुपने र टाढा बष्ट्रसरहकेा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूबाट पषृ्ठपोर्ण सङ्कलन गना गृह 

भेट तथा टेष्ट्रलफोनको उपयोग गनुाहोस् । मवयंसवेक, 

सामुदाष्ट्रयक कायाकताा र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूको सहयोग ष्ट्रलनुहोस् ।  

समुदायमा भइरहने उपष्ट्रमथष्ट्रतले केही समयको अन्तरालमा पहुचँ र ष्ट्रवश्वासमा बृष्ट्रद्ध गछा । अपाङ्गता डमेकल े

गुनासा दताा गने र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई आकष्ट्रममकताको अवमथामा उपलब्ध गराइने राहतमा 

पहुचँ प्राप्त गना रोके्न भौष्ट्रतक एवं दषृ्ट्रष्टकोणजन्य अवरोधको अनुगमन गने काम गनुापछा । (हनुेाहोस ्ख२.१.११ 

र ग१.१.५)  
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७: पद्धष्ट्रत                         ग१.३.७ 

अनुगमन गने समूहमा अपाङ्गता भएका मष्ट्रहला र परुूर्लाई समावेश गराउनुहोस् । सबै उमेर समहूका र 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न अपाङ्गता वगाका केटाकेटी, मष्ट्रहला र परुूर्सँग अन्तवााताा ष्ट्रलइएको छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।  

८: प्रष्ट्रतवेदन                     ग१.३.८ 

प्रष्ट्रतवेदनमा अपाङ्गतासम्बन्धी मुद्दालाई उजागर 

गनुाहोस् र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको 

उपष्ट्रमथष्ट्रतसष्ट्रहतको सामुदाष्ट्रयक बैठकको आयोजना 

गरी प्राप्त तर्थयहरूका बारेमा छलफल गनुाहोस ्

(ष्ट्रवमतृतको लाष्ट्रग हनुेाहोस् ग१.१) ।  

९: उपलष्ट्रब्ध                      ग१.३.९ 

तर्थय तथा छलफलका आधारमा बसोबास र सेल्टर 

कायाक्रमलाई थप समावशेी एवं अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका आवश्यकताप्रष्ट्रत सम्बेदनशील बनाउनहुोस् 

।   

अनुगमन तथा पृष्ठपोर्णले कायाक्रम व्यवमथापकहरूलाई आकष्ट्रममक सले्टर र बसोबाससम्बन्धी गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा 

सुधार गना मद्दत गछा । जब नयाँ अवरोध आउँछन् त्यसबेला आफ्नो सम्बोधनलाई ष्ट्रवमतार गना र पररपूरक 

बनाउन तयार रहनुहोस ्।  

 

सेल्टर र बसोबासमा पहुचँसष्ट्रहतको वातावरण बनाउन साना कामका लाष्ट्रग नगद वा सामुदाष्ट्रयक श्रम जमता 

गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधलाई मौका क्रदनुहोस्, खास गरेर त्यमतो अवमथामा जहा ँअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सरुक्षाको 

सवाल हुन्छ  । 

   

अनुगमन र लखेाजोखा उपकरणकारूपमा पहुचँसष्ट्रहतको लखेापरीक्षणको प्रयोगको लाष्ट्रग अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूलाई क्रदने ताष्ट्रलमको उदाहरणको लाष्ट्रग अध्याय क३.१ को घटना अध्ययन हनुेाहोस् ।  
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थप अध्ययनको लाष्ट्रग  

 CBM Tool: Accessible meetings or events. http://www.inclusive-development.org/cbmtools/part3/1/ Accessi-
blemeetingsorevents.pdf 

 
 CBM (2009), Make Development Inclusive: How to include the perspectives of persons with disabilities in the project 

cycle management guidelines of the EC: A practical guide. http://www.make-development-inclusive.org 
 
 Disability Services Commission, Western Australia (2010), Creating Accessible Events. http://

www.disability.wa.gov.au/Global/Publications/ Understanding%2520disability/Built%2520environment/Creating %
2520accessible%2520events.doc 

 
 Handicap International Nepal (2009), Mainstreaming disability into disaster risk reduction: A training manual. 

http://www.handicap-international.org.uk/Resources/  andicap%20International/PDF%20Documents/HI%20 Asso-
ciations/MainstreamingDisDisasterRiskRedu_2009.pdf 

 
 Office for Disability Issues UK (2008), Producing better information for disabled people: A toolkit for local authori-

ties. http://www.keroul.qc.ca/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/175_fr.pdf 
 
 Oxfam/World Vision Emergency Capacity Building Project (2007), Impact measurement and accountability in emer-

gencies – the good enough guide. http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/ common-standards/Oxfam-
2007.pdf 

 
 Seeds for Change (2009), Facilitator’s Guide to Making Meetings Accessible. http://www.seedsforchange.org.uk 
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रूज ुसूची ग१. समावशेी लष्ट्रक्षत समहू सञ्चार   

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई लष्ट्रक्षत गरेर र सूचनालाई पहुचँमा पुयााउन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूसँगसँगै बसरे सञ्चार योजना बनाइएको छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े उपयोग गना चाहने सञ्चारका साधनहरूका बारेमा उनीहरूसगँ परामशा 

गररएको छ र उनीहरूल ेबैठकका सूचना प्राप्त गछान् ।  

 तपाइाकँो संमथा, पररयोजना र योग्यतासम्बन्धी मापदण्डको बारेमा सूचना बहु पहुचँयुक्त ढाँचामा 

उपलब्ध छन् ।  

 सूचना पाटीहरू ह्वीलष्ट्रचयर प्रयोगकतााले पढ्न सके्न उचाइसष्ट्रहत पहुचँका मथानमा राष्ट्रखएका छन् ।  

 आकष्ट्रममकताको अवमथा पूवा नै अपाङ्गता डमेक मथाष्ट्रपत छ र त्यहाँ सूचना क्रदने तथा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूमाष्ट्रथ पने असरको अनुगमन गने ताष्ट्रलम प्राप्त कमाचारी छन् ।  

 दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग छापा सामग्री र ववेसाइट पढन् सहज छन् अथाात् 

उनीहरूले ठूलो अक्षर र सघन ष्ट्रभन्नता (high contrast )  उपयोग गछान् ।  

 बैठकमा सहभागी हुन जाँदा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग यातायात सुष्ट्रवधा उपलब्ध छ र 

उनीहरूलाई बैठक मथलमा मागादशान गराउने वा सहयोग गने कमाचारी तथा मवयंसेवक छन् ।  

 बैठक मथल सुरष्ट्रक्षत छ र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा तथा सम्भव अनुकूलता उपलब्ध 

छ ।  

 बैठकका समयमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई उनीहरूका आवश्यकताको बारेमा सोष्ट्रधन्छ र 

आवश्यकताअनुसार साङ्केष्ट्रतक भार्ा दोभारे्को व्यवमथा गररएको छ ।  

 बैठक सञ्चालन गने व्यष्ट्रक्त तथा कमाचारी अपाङ्गताको सवालमा ताष्ट्रलम ष्ट्रलएका छन् र तष्ट्रमवरको प्रयोग 

गरेर मपष्ट रूपमा सञ्चार गछान् ।  

 सबै उमेर समूहका र ष्ट्रवष्ट्रभन्न वगाका अपाङ्गता भएका मष्ट्रहला र पुरूर्का लाष्ट्रग बैठकमा गररने छलफल 

तथा उपकरण समावेशी छन् ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग पहुचँ र समावेशीकरणलाई सबै पररयोजनाका गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधको 

अनुगमनमा ध्यान क्रदइन्छ ।  

 सेल्टर र बसोबास कायाक्रमको लाष्ट्रग पहुचँ र समावेशीकरणसम्बन्धी ष्ट्रवशेर् सूचक तय गररएको छ ।  
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 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पृष्ठपोर्ण संयन्त्रको बारेमा सुसूष्ट्रचत छन् । सञ्चारका ष्ट्रवष्ट्रभन्न साधन उपयोग 

गरेर गुनासा दताा गराउन सक्छन् ।  

 घरम ैबष्ट्रसरहनुपने अवमथाका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले फोनमाफा त वा गृहभटे माफा त सूचना प्राप्त 

गरेका छन् । अनुगमन दलल ेअपाङ्गता ष्ट्रवर्यमा ताष्ट्रलम प्राप्त गरेको छ तथा दलमा अपाङ्गता भएका 

मष्ट्रहला र परुूर्लाई समावेश गने प्रयास गररएको छ ।  

 तर्थयहरूलाई बहु पहुचँका ढाँचामा प्रमतुत गररएको छ र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त तथा उनीहरूका 

संमथाहरूलाई सम्भव समाधानका बारेमा छलफल गना बोलाइएको छ ।  

 पृष्ठपोर्ण एवं ष्ट्रसफाररसका आधारमा सले्टर र बसोबास कायाक्रमलाई थप समावेशी तथा पहुचँमा 

बनाइएको छ ।  
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ष्ट्रवमथापनको ष्ट्रमथष्ट्रतमा शरण क्रदने पररवार वा सहयोग सञ्जालमा पने तनावलाई वैकष्ट्रल्पक 

पहुचँका सले्टर प्राप्त गरेर वा ष्ट्रवमतार गरेर कम गना सक्रकन्छ ।     
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ग२. मवबसोबासमा सहयोग  

शरणाथी र ष्ट्रशष्ट्रवर वा सामूष्ट्रहक केन्रभन्दा बाष्ट्रहर बष्ट्रसरहकेा आन्तररक रूपमा ष्ट्रवमथाष्ट्रपत व्यष्ट्रक्तहरू सबैको 

नजरमा कम दषे्ट्रखने गछान् तथा त्यमताहरू प्रायः मानवीय सेवाबाट वष्ट्रञ्चत हुनेगरेका छन् । यसरी 

ष्ट्रवमथाष्ट्रपतको संख्या पष्ट्रन उल्लखे्य नै छ । अको पररवारको शरणमा बसेका (living with host family )  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई ष्ट्रशष्ट्रवरमा वा आकष्ट्रममक सले्टरमा रहनु राम्रो हुन्छ । पहुचँको अभावमा 

शारीररक वा इन्रीयसम्बन्धी अपाङ्गता भएका धेरै व्यष्ट्रक्तहरू सामूष्ट्रहक केन्रमा वा बसोबास व्यवमथा 

गररएको ठाउँमा जान पाउँदनैन् ।  

यस अध्यायमा ष्ट्रवद्यमान घरहरूको उपयोग गरी, भाडाको लाष्ट्रग नगद क्रदएर वा सेल्टर क्रदने पररवार (Host 

family)लाई सहयोग गरी सेल्टर समाधान खोज्ने पररयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहभागी 

गराउनेसम्बन्धी ष्ट्रसफाररस संलग्न छन् ।      

यस अध्यायमा सलंग्न ष्ट्रवर्यवमत ु 

ग२.१ भाडामा ष्ट्रलइएका पहुचँसष्ट्रहतका सले्टरमा सहयोग (पषृ्ठ १३०) 

 

ग २.२ अपाङ्गता र होमट पररवार सहयोग (पषृ्ठ १३२)  
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ग२.१ भाडामा ष्ट्रलइएका पहुचँसष्ट्रहतका सले्टरमा सहयोग  

ष्ट्रवमथाष्ट्रपत माष्ट्रनसहरूलाई सहरी क्षेत्रमा उपलब्ध भवनहरूलाई (भाडाको लाष्ट्रग नगद) प्रयोग गद ै सले्टर 

उपलब्ध गराउने एउटा प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ । तपाइालँे भाडा सहयोग गने कायाक्रम गना चाहनुहुन्छ 

भने ष्ट्रनम्न ष्ट्रलष्ट्रखत कुराहरूमा ध्यान क्रदनुपछाः 

१: सचूना      ग२११ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूल े कायाक्रमको बारेका 

सूचनामा पहुचँ पाएको र कायाक्रममा समावेश हुन 

योग्यताका सताको बारेमा राम्ररी सञ्चार गररएको 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।    

२: लखेाजोखा          ग२१२  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूसँग ष्ट्रमलेर 

कायादल बनाउनुहोस ् र भाडामा ष्ट्रलन सक्रकने 

उपलब्ध सले्टरहरूको सचूी तयार गनुाहोस् । जसमा 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग पहुचँको 

अवमथामा ध्यान क्रदनुहोस् । धेरै तला भएको भवन 

छ भने भुइँतलामा सले्टरको लाष्ट्रग आरष्ट्रक्षत गनुाहोस् 

।  

३: अनकूुलता              ग२.१.३ 

ख२.३ मा उल्लेष्ट्रखत ष्ट्रसफाररसका आधारमा ष्ट्रवष्ट्रभन्न आवश्यक अनुकूलताको सूची घरधनीलाई उपलब्ध 

गराउनुहोस् । भाडामा ष्ट्रलने कायाक्रममा सहभागी हुन चाहने घरधनीलाई प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग उपलब्ध 

गराउनुहोस् ।    

ष्ट्रह्वलष्ट्रचयर प्रयोगकतााहरूका लाष्ट्रग अपाटामने्ट 

भूइँतलामा र् याम्पसष्ट्रहतको र अवरोधमकु्त हुनुपछा ।  

हहडँडुलमा करठनाइ हुने अन्य व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

पष्ट्रन भूइँतलामा ष्ट्रमलाउनुपछा, तर उनीहरूको लाष्ट्रग 

र् याम्प वा अवरोधमुक्त आन्तररक बनावट आवश्यक 

नहुन सक्छ ।   

अमथायी, उल्टाउन ष्ट्रमल्ने अनुकूलता मथायी 

सुधारमा उपयकु्त हुनसक्छ । यसल े घरधनीसगँ 

सम्झौता गना पष्ट्रन सहजीकरण गनासक्छ ।  
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४: ष्ट्रवष्ट्रनयोजन              ग२.१.४ 

भाडामा सेल्टर उपलब्ध गराउन छाष्ट्रनएका व्यष्ट्रक्त वा पररवारको सूची तयार गनुाहोस ्। प्रत्येकलाई उपयुक्त र 

पहुचँमा हुने सेल्टर इकाइसँग जोडा ष्ट्रमलाउनुहोस् । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका आवश्यकता र उपलब्ध 

पहुचँको मतरबीचमा सम्भव भएसम्म सबभैन्दा उपयुक्त जोडा ष्ट्रमलाउनुहोस् ।     

५: यातायात         ग२.१.५ 

पहुचँसष्ट्रहतको यातायात उपलब्ध गराउनुहोस् र 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू तथा सहयोग 

सञ्जाललाई एउटै समहूको रूपमा ष्ट्रलनुहोस ्।  

६: अनगुमन      ग२.१.६ 

अनुगमन र पृष्ठपोर्ण सयंन्त्रलाई अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग पहुचँमा पुयााउनुहोस । गृह भटे र 

फलोअप गनुाहोस् । (ग १.३) 
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ग२.२ अपाङ्गता र होमट पररवार सहयोग  

बसोबासको व्यवमथासष्ट्रहत रहकेा माष्ट्रनसहरूको तुलनामा बाष्ट्रहर त्यष्ट्रत नदषे्ट्रखने र प्रायः सहयोगबाट बष्ट्रञ्चत 

हुनेगरेका ष्ट्रवमथाष्ट्रपत भएका ठूलो सखं्याका माष्ट्रनसले आकष्ट्रममकताको अवमथामा कुनै पररवारको शरणमा 

सेल्टर ष्ट्रलन चाहन्छन् । यो कुरा मवीकार गनुा जरूरी छ क्रक सले्टर सहयोगको यो रूपल ेघरपररवारको आर्थाक 

अवमथामा तथा शरण ष्ट्रलने र क्रदनेबीचको समाष्ट्रजक सम्बन्धमा ठूलो दवाव क्रदन्छ ।  

ष्ट्रवमथाष्ट्रपत व्यष्ट्रक्त र त्यमता व्यष्ट्रक्तलाई शरण क्रदने पररवार एउटै इकाइ (ऐक्यबद्ध पररवार)को रूपमा 

ष्ट्रलनुपछा । ष्ट्रवमथाष्ट्रपत व्यष्ट्रक्त आफ्नो पररवार नफर्का एसम्म, पुन:मथापन नभएसम्म वा एकीकरण सम्भव 

नभएसम्म सहयोग गनुापछा । धेरैजसो कुनै पररवार (प्रायः आफन्तसँग)मा शरण ष्ट्रलएर बष्ट्रसरहकेा अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग इभ्याकुएसन सले्टर वा अमथायी बसोबास व्यवमथा उपयुक्त हुन्छ ।   

पररवारमा शरण ष्ट्रलएर बसेका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहयोग गदाा ध्यान पुर् याउनुपने कुरा तल 

उल्लखे गररएको छः  

शरण क्रदने पररवारको लाष्ट्रग उष्ट्रचत सम्बोधन गदाा अपनाइने ष्ट्रवष्ट्रभन्न चरणसष्ट्रहत ष्ट्रवमतृत जानकारी 

आइएफआरसीको Assisting host family guidelines मा उल्लेख गररएको छ ।   

१: समावशेी योजना                 ग२.२.१ 

उपयुक्त शरण क्रदने पररवार (host family )  पष्ट्रहचान गदाा सेल्टरको पहुचँलाई ध्यान क्रदनुहोस् र सेवा प्राप्त 

गने व्यष्ट्रक्त छनौट गदाा योग्यताका सतामा अपाङ्गतालाई समावेश गनुाहोस् । मथानीय अष्ट्रधकारी तथा 

कायाान्वयन र फलोअप गने ष्ट्रजम्मेवारीमा समझदारी गना अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूसँग समन्वय 

गनुाहोस् ।     

प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रमा अत्यास लाग्नखेाल े भौष्ट्रतक अवरोध छन् भने अष्ट्रल टाढाको मथानमा रहकेा उपयुक्त 

पररवारमा सले्टरको व्यवमथा गनुा उपयुक्त हुन्छ, तर ष्ट्रनष्ट्रश्चत प्रकारका अपाङ्गता र चोटपटकका लाष्ट्रग 

ष्ट्रवष्ट्रशष्ट प्रकारका सेवा चाष्ट्रहने हुनसक्छ जुन सबैष्ट्रतर उपलब्ध हुन सक्दनै । लेखाजोखाको बलेा यस कुराको 

पष्ट्रहचान गनुापछा र सले्टरका ष्ट्रवकल्पहरूको छलफल गदाा ष्ट्रवचार पुर् याउनुपछा ।    
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शरण क्रदने पररवारबाट अनुकूलता मवीकृत हुनपुछा (भाडामा क्रदने व्यवमथाको ष्ट्रवपरीत, जहा ँ पहुचँयुक्त 

वातावरण बनाउन सक्रकन्छ र कायाक्रममा सहभागी गराउन आवश्यक हुन्छ, हनुेाहोस् ग३.२.३) । मवीकाया 

हुन्छ भने शरण क्रदने पररवारलाई अमथायी प्रकृष्ट्रतका र उल्टाउन सक्रकने अनुकूलता उपलब्ध गराउनुहोस् । 

एकदमै उपयुक्त प्रकृष्ट्रतको हमतक्षेपको लाष्ट्रग ष्ट्रनणाय गनुा पूवा मवाष्ट्रमत्वको अवमथा नक्शाङ्कन गनुाहोस् ।       

२: लखेाजोखा                    ग२.२.२ 

व्यष्ट्रक्तगत आवश्यकता र पहुचँको वतामान 

अवमथाका  आधारमा खाडल (gaps )  पष्ट्रहचान 

गनुाहोस् । शरण क्रदने पररवारसँग कायाान्वयन गना 

सक्रकने सम्भाष्ट्रवत अनुकूलताको बारेमा ष्ट्रवमतृत 

उल्लखे गद ैसम्झौतामा हमताक्षर गनुाहोस ्।    

३: सहयोग सञ्जाल            ग२.२.३ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तलाई पररवारका सदमयसँगै 

वा उही सेल्टरमा वा नष्ट्रजकको सले्टरमा सहयोग 

सञ्जालको व्यवमथासष्ट्रहत शरण क्रदन सक्रकन्छ ।   

४: यातायात                     ग२.२.४ 

पहुचँ भएका सवारीका साधनहरू उपलब्ध 

गराउनुहोस् । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र सहयोग 

सञ्जालको लागत व्यहोनुाहोस् । 

५: थप सामग्री             ग२.२.५ 

पहुचँ भएका सरसफाइका सामग्री, अन्य सामग्री, 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक वा नगद सहयोगलगायत अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूको ऐक्यबद्ध पररवारलाई आवश्यक 

अनुकूलताको लाष्ट्रग चाष्ट्रहने सामग्रीहरू उपलब्ध 

गराउनुहोस् ।  

घरायसी सामग्री र सले्टर सहयोग सामग्रीको उदाहरणको लाष्ट्रग ख३.२ र ख३.३ अध्ययन गनुाहोस् । 

छेकाबार वा आन्तररक छेकाबार बनाउने सामग्रीलाई प्राथष्ट्रमकतामा राख्नुपछा ।   

६: सवेाको नक्शाङ्कन                 ग२.२.६ 

पुनमथापन गररएको क्षते्र (क३.२)मा सेवाको उपलब्धता र पहुचँको लखेाजोखा गनुाहोस् । अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई पहुचँ भएका ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनुहोस ्। (हनुेाहोस् ग.१.१)   
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७: अनगुमन र पषृ्ठपोर्ण                        ग२.२.७ 

अनुगमनका गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई सहभागी गराउने कुरा सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् र 

सञ्चारका ष्ट्रवष्ट्रभन्न साधनको उपयोग तथा गृह भटे गरी पृष्ठपोर्ण तथा गुनासासम्बन्धी संयन्त्र समावेशी छ 

भन्ने कुराको सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । (हनुेाहोस् ग१.१)  

पररवारमा शरण ष्ट्रलने अवमथामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले सामना गने संरक्षणसँग सम्बष्ट्रन्धत मुद्दाहरू 

पष्ट्रहचान गना सघन र ष्ट्रनयष्ट्रमत अनुगमन जरूरी हुन्छ । अपाङ्गता सम्पका  ष्ट्रबन्द ु तथा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तका संमथाहरूल े पररवारमा शरण ष्ट्रलन े र क्रदने दवुैका बीचमा कुनै तनाव ष्ट्रसजाना भएमा मध्यमथको 

भूष्ट्रमका ष्ट्रनवााह गना सक्छन् ।  

थप अध्ययनको लाष्ट्रग  

 IASC (2010), Host Community Guidelines: Supporting Host Families in Haiti by Tracking Movements, Un-
derstanding Needs and Directing Reponses. http://www.alnap.org/pool/files/host-communityguidelines- 

 supporting-host-families-in-haiti-1.pdf 
 
 IFRC (2012), Assisting Host Families and Communities after Crises and Natural Disaster – A Step-by-Step 

Guide. https://www.ifrc.org/ PageFiles/95186/ASSISTING%20HOST%20FAMILIES%20AND%20 COMMU-
NITIES%20-%20IFRC%202012%20.pdf 

 
 IFRC Shelter Programming Toolbox (final draft): cheat-sheets of Toolbox 2 and 3 - rental solutions and 

host families support. 
 
 UNHCR (2012), IDPs in Host Families and Host Communities: Assistance for hosting arrangements. http://

www.alnap.org/pool/files/4fe8732c2.pdf 

१३४ 

https://www.ifrc.org/
http://www.alnap.org/pool/files/4fe8732c2.pdf
http://www.alnap.org/pool/files/4fe8732c2.pdf


रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

रूज ुसूची ग२. मवबसोबास सहयोग  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकारका सले्टरसँग सम्बष्ट्रन्धत गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध र यसका योग्यताका 

सतासम्बन्धी सूचनामा पहुचँ छ । 

 सेल्टर र बसोबास सहयोगका प्राथष्ट्रमकता तथा ष्ट्रवकल्पको बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग 

परामशा गररएको छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई उपयकु्त हुन े पहुचँसष्ट्रहतका सले्टर इकाइ उपलब्ध गराइएको छ र 

व्यष्ट्रक्तगत आवश्यकताको आधारमा अनुकूलता उपलब्ध गराइएका छन् । 

 शरण क्रदने पररवारलाई शरण क्रदने अवष्ट्रधभर गोपनीयताको संरक्षण गना र जीवनमतरमा सुधार गना थप 

सुष्ट्रवधा उपलब्ध गराइएको छ ।   

 पष्ट्रहले नै कुनै पररवारको शरणमा बष्ट्रसरहकेा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पष्ट्रन अन्यसरह उही सेवा र 

सुष्ट्रवधा उपलब्ध गराइएको छ ।   

 पूरा गनुापने ष्ट्रजम्मेवारी र उपलब्ध गराउनुपने अनुकूलता सबै उल्लखे गरी शरण क्रदने पररवार वा 

घरधनीसँग ष्ट्रलष्ट्रखत सम्झौतामा हमताक्षर गररएको छ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग आफ्नो सहयोग सञ्जालसष्ट्रहत त्यमतै वा नष्ट्रजकको सेल्टर इकाइमा 

पुन:मथापन हुने ष्ट्रवकल्प छ ।   

 पुन:मथापनका समयमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त र उनीहरूको हरेचाह गनेहरूका लाष्ट्रग पहुचँ भएका 

यातायात उपलब्ध गराइन्छ ।  
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समावशेी नगद कायाक्रमल ेअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको आर्थाक अवमथाको पनुःप्राष्ट्रप्तमा सहभागी मात्र गराउँदैन यसल े

अवरोधलाई उजागर गन,े पहुचँसष्ट्रहतका ष्ट्रडजाइनमा प्राथष्ट्रमकता क्रदन ेर समदुायका नकारात्मक दषृ्ट्रष्टकोणलाई चनुौष्ट्रत क्रदन े

काम पष्ट्रन गछा ।  
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ग३ अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग नगद र भौचर  

IFRC/ICRC Guidelines for cash transfer programming  

"नगद हमतान्तरणले प्रापकलाई मथानीय बजारबाट आफ्नै छनौटमा आवश्यक वमतु तथा सवेासुष्ट्रवधा 

प्रत्यक्षरूपमा प्राप्त गने अवसर रहन्छ ।"     

लाभाष्ट्रन्वत समूहलाई आत्ममवाष्ट्रभमानका साथ बढीभन्दा बढी छनौटको अवसर दददँ ैसेवासुष्ट्रवधा ष्ट्रलन नगद 

र भौचर क्रदएर सहयोग गने मानवीय सहायताकमीहरूको संख्या बढ्दो छ । नगद ष्ट्रवतरण र भौचर क्रदने 

एउटा कायाक्रममात्र होइन, बरू आकष्ट्रममकताको अवमथालाई सम्बोधन गने र शीघ्र पुनःप्राप्ती (early re-

covery ) को लाष्ट्रग उपकरण पष्ट्रन हो । यसल ेतपाइालँाई सेल्टर र बसोबाससँग सम्बष्ट्रन्धत गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधलाई 

सहभागीमूलक तररकाल ेगना सहयोग गछा, तर यसको लाष्ट्रग होष्ट्रसयारी पवूाक अनुगमन र नष्ट्रजकबाट फलोअप 

आवश्यक हुन्छ । 

यस अध्यायमा आकष्ट्रममकता पश्चात आधारभूत सेल्टर तथा बसोबासलाई सम्बोधन गना नगद र भौचर जमता 

उपकरणको उपयोगका बारेमा केष्ट्रन्रत गररएको छ । यसको लाष्ट्रग अध्याय ख२ लाइा पष्ट्रन अध्ययन गनुापन े 

हुन्छ । 

यस अध्यायमा सलंग्न गररएका ष्ट्रवर्यवमतु 

 

ग३.१ कामको लाष्ट्रग नगद (पषृ्ठ १३८) 

 

ग३.२ नगद अनदुान (पषृ्ठ १४१) 

 

ग३.३ भौचर (पषृ्ठ १४५) 
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ग३.१ कामको लाष्ट्रग नगद  

Sphere Handbook ( p .263 )  

"कम शारीररक काम गना सके्न व्यष्ट्रक्त वा ष्ट्रवष्ट्रशष्ट प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग चाष्ट्रहनेहरूलाई मथलगत अनुगमन, 

भण्डार ष्ट्रनयन्त्रण, बालहरेचाह, अमथायी बसोबास वा ष्ट्रनमााणमा खरटएकाहरूका लाष्ट्रग खाना बनाउने र 

प्रशासष्ट्रनक सहयोगका ष्ट्रजम्मेवारी क्रदन सक्रकन्छ ।"  

कामको लाष्ट्रग नगद कायाक्रममा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रन समुदायका अन्य सरह सहभागी र 

लाभाष्ट्रन्वत हुने मौका पाउनुपछा । 

आय आजान बाहके कामको लाष्ट्रग नगद कायाक्रमले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पुनःप्राप्ती (recovery )

मा योगदान गना र समाजको नकारात्मक सोचलाई चुनौष्ट्रत क्रदने अवसर क्रदन्छ ।  

१: क्षमता            ग३.१.१ 

समुदायमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका क्षमतालाई 

बुझ्नुहोस् र हरेकलाई ष्ट्रनमााण तथा ममातसम्भारका 

काममा सहभागी हुन ेमौका क्रदनुहोस् ।  

२: समावशेी योजना              ग३.१.२ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त तथा समुदायका अन्य 

सदमयलाई सानासाना पररयोजनाहरूको पष्ट्रहचान 

गना सहभागी गराउनुहोस् र छनौट सष्ट्रमष्ट्रतमा 

प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्व गराउनुहोस् ।  

कामका लाष्ट्रग नगद कायाक्रम कायाान्वयन गरेको मथानमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू सहभागी हुन सक्दनैन् 

भने उनीहरूको पररवारको आर्थाक अवमथालाई उही तररकाले चलाउन सकून भन्न ेउद्दशे्यल े ष्ट्रन:सता नगद 

सहयोग उपलब्ध गराउनुहोस् । त्यसले ष्ट्रवभेदको अवमथाबाट मुक्त गने अको तररका घरपररवारलाई लष्ट्रक्षत 

गदाछ । जसअनुसार कुनै पररवारको काम गना सके्न सदमयलाई काम क्रदएर नसके्न व्यष्ट्रक्तलाई पष्ट्रन लाभाष्ट्रन्वत 

गराउन सक्रकन्छ ।  
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यस अवसरलाई सले्टर र बसोबासमा रहकेो पहुचँको अभावतफा  ध्यानाकर्ाण गराउन उपयोग गनुाहोस् । 

भौष्ट्रतक अवरोधलाई प्राथष्ट्रमकताका साथ सम्बोधन गनुाहोस् (सुरक्षा सष्ट्रहत) ।   

३: काम र उपकरण अपनाउन े          ग३.१.३ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले सम्पादन गरेका 

कायाहरू उनीहरूको व्यष्ट्रक्तगत क्षमता अनुकूल छन् 

र यसल े उनीहरुको मवामर्थयमा नकारात्मक असर 

गदनै भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।  

४: श्रम दल            ग३.१.४ 

सामुदाष्ट्रयक श्रम दल मथापना गनुाहोस ् जसमा 

ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रकृष्ट्रतका अपाङ्गता भएका तथा 

अपाङ्गता नभएका व्यष्ट्रक्तहरू एकसाथ काम गरून् 

र एक अकाालाई सहयोग गरून् ।  

५: प्रष्ट्रशक्षण            ग३.१.५ 

गनुापने कामको वारेमा मपष्ट र ग्रहण गना सक्रकने 

प्रष्ट्रशक्षण उपलब्ध गराउनुहोस (ष्ट्रसफाररसको 

लाष्ट्रग, हनुेाहोस ग १.१)  

६: मवयसंवेक                     ग३.१.६ 

कायाक्षेत्रमा प्राष्ट्रवष्ट्रधक र आवश्यकताअनुसार 

सहयोग क्रदनेगरी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई 

सहयोग गना ताष्ट्रलम प्राप्त मवयंसेवक तथा कमाचारी 

उपलब्ध गराउनुहोस् ।  

अन्तरााष्ट्रिय श्रम संगठनले अपाङ्गता भएका 

कामदारहरूल े कसरी उपकरण उपयोग गने भन्ने 

ष्ट्रवर्यमा एउटा हाते पुष्ट्रमतका प्रकाशन गरेको छ 

(१)  ।  

कायामथलमा हुनसके्न दघुाटनाबाट बच्न सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुहोस ्।  

७: पाररश्रष्ट्रमक                          ग३.१.७  

कामको लाष्ट्रग नगद कायाक्रममा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई कम शारीररक पररश्रम (जमतैः अष्ट्रभलेख 

राख्ने, खाना पकाउने, सपुरीवेक्षण गने आक्रद)गनुापने भए पष्ट्रन अन्य सहभागीहरू सरह ज्याला क्रदइन्छ भन्न े

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् । 

(१) Dilli, David, Handbook: Accessibility and tool adaptations for disabled workers in post-conflict and developing countries (Geneva, ILO, 1997)  

१३९ 



रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

समुदायको नकारात्मक दषृ्ट्रष्टकोणलाई चुनौष्ट्रत क्रदनु र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सक्रक्रय सहभाष्ट्रगता 

तथा पुनःप्राष्ट्रप्त (Recovery ) को प्रवद्धान मखु्य प्राथष्ट्रमकतामा हुनुपछा ।  

घटना अध्ययन  ग३.१ 

सन् २००१ र २००२ मा अक्सफाम ष्ट्रज.बी. ले केष्ट्रनयाको बाष्ट्रजर र तुरकाना ष्ट्रजल्लामा खडरेीको प्रभावबाट 

मुष्ट्रक्त क्रदलाउन कामको लाष्ट्रग नगद कायाक्रम कायाान्वयन गर् यो । उनीहरूल ेगह्ौ ँ र करठन श्रम गना नसके्न 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू र घरको दषै्ट्रनक ष्ट्रजम्मेवारीको कारणल े तोक्रकएको घण्टाभरी काम गना समथा 

नभएका मष्ट्रहलाहरूलाई सहभागी गराउनुपने कुरा मवीकारे ।    

यस ज्ञानको आधारमा एउटा कामको लाष्ट्रग नगद कायाक्रमको ष्ट्रडजाइन गररयो जसको प्राथष्ट्रमक उद्दशे्य 

पररवारको नेतृत्व गने मष्ट्रहलाहरूलाई उनीहरुको जीवनयापनको लाष्ट्रग सहयोग गनुाष्ट्रथयो र अको उद्देश्य 

ष्ट्रवमथाष्ट्रपत पररवारहरूलाई सेल्टर सामग्री प्रदान गनुाष्ट्रथयो ।  

बाष्ट्रजरमा घरहरूलाई हरेरयोज (herios )  भनीन्छ, जसका संरचनाहरू अमथायी प्रकृष्ट्रतका हुन्छन् र यसको 

लाष्ट्रग घोचा तथा म्याट्स प्रयोग गररन्छ जसलाई डुफुल्स भनीन्छ । पररवारहरू आफ्नो बथान (herd ) सष्ट्रहत 

एकठाउँबाट अको ठाउँमा जाँदा यी घरहरूलाई पष्ट्रन सँगै ष्ट्रलएर जान सक्रकन्छ । त्यो समाजमा यमता 

हरेरयोजको ष्ट्रनमााण, ममात तथा सम्भार गने काम मष्ट्रहलाहरूको हुन्छ । डुफुल्सहरू मथानीयमतरमा उपलब्ध 

सामग्रीबाटै बुन्न सक्रकन्छ ।  

अक्सफाम गाउँका गररब मष्ट्रहलाहरूको समहूबाट प्रष्ट्रतगोटाको ष्ट्रहसाबमा डुफुल्सहरू क्रकन्न सहमत भयो । 

मष्ट्रहलाहरू पररयोजनामा सहभागी हुन पाए क्रकनभने ष्ट्रतनीहरूले आफू कष्ट्रत काम कष्ट्रहले गना चाहन्छन भन्न े

ष्ट्रवर्यमा ष्ट्रनणाय गना सके । उनीहरू घरम ैबसरे काम गना सक्षम भए र आफ्ना अन्य ष्ट्रजम्मेवारी पष्ट्रन पूरा गद ै

यसमा श्रम क्रदन सके । ज्येष्ठ नागररक एवं अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूले पष्ट्रन भाग ष्ट्रलन सके क्रकनभने त्यो 

काम हलुका र बसेर गना सक्रकने ष्ट्रथयो ।   
 
Adapted from “Cash for Work Programming – A Practical Guide” by Oxfam GB Kenya Programme, June 
2002.   
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ग३.२.नगद अनदुान  

आकष्ट्रममकताका अवमथामा समय र उपलब्धता ष्ट्रनणाायक हुन्छन् त्यमतो बेलामा धेरैजसो सले्टर समाधानमा 

"सबैलाई हुने एउटै कुरा" (One size fits all )  अवधारणालाई  उपयोग गररन्छ । वामतष्ट्रवकतालाई हनेे हो 

भने आवश्यकता व्यष्ट्रक्तष्ट्रपच्छे र पररवारष्ट्रपच्छे फरकफरक हुन्छन् । यही कुरा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तमा 

पष्ट्रन लागू हुन्छ । नगद सहयोगले लगानीका अवसरमा वा व्यष्ट्रक्तगत आवश्यकताअनुसारका अनुकुलतामा 

बृष्ट्रद्ध गछा ।  

नगद अनुदानले भकु्तानीका ष्ट्रवष्ट्रभन्न मवरूप उपयोग गना सक्छ जुन सतामा भर पछा । अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूसँग उनीहरूका सेल्टरसम्बन्धी आवश्यकतासँग ष्ट्रमल्नेगरी कायाक्रम कसरी ष्ट्रडजाइन गने भनी 

परामशा गनुाहोस ्।     

१: समावशेी योजना            ग३.२.१ 

सेल्टर कायाक्रमको लाष्ट्रग नगद अनुदान कायाक्रमको 

योजना गदाा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

संमथाहरूलाई सहभागी गराउनुहोस् र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई लष्ट्रक्षत गरी छनौटका सता 

ष्ट्रनधाारण गनुाहोस् ।  

२: सचूना             ग३.२.२ 

समुदायका सबै सदमयहरूको (इन्रीय सम्बन्धी 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू) पररयोजनासँग 

सम्बष्ट्रन्धत सूचनामा पहुचँ छ र सूचनाहरू ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

तररका अपनाइ सञ्चार गररएको छ भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गनुाहोस (ग १.१)  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग मात्र ैअलग्गै 

ष्ट्रवशेर् नगद अनुदान कायाक्रम सञ्चालन नगनुाहोस् । 

उनीहरूलाई पष्ट्रन अरूहरूसँगै सहभागी 

गराउनुहोस् ।   

३: जोष्ट्रखम न्यनूीकरण            ग३.२.३ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई नगद अनुदान 

कायाक्रममा सहभागी हुनमा रोकावट ल्याउने 

सांमकृष्ट्रतक तथा दषृ्ट्रष्टकोणजन्य अवरोध पष्ट्रहचान 

गनुाहोस् । नगद प्राप्त गने व्यष्ट्रक्तले सामना गनुापने 

जोष्ट्रखम पष्ट्रन पष्ट्रहचान गनुाहोस् । आवश्यक छ भने 

समुदायमा सचेत र जनचेतना जगाउने क्रक्रयाकलाप 

पष्ट्रन सञ्चालन गनुाहोस ्।    

नगद अनुदानको कारण अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू र त्यसमा पष्ट्रन अपाङ्गता भएका मष्ट्रहलाहरूमाष्ट्रथ 

संरक्षणको जोष्ट्रखम आउन सक्छ । त्यमता जोष्ट्रखम घटाउन तपाइाकँा क्रक्रयाकलापलाई सरंक्षण र मवामर्थयसँग 

सम्बष्ट्रन्धत अन्य सरोकारवालासँग पष्ट्रन समन्वय गनुाहोस् । 
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मोबाइल फोनको सहायताबाट नगद हमतान्तरण गने काम पष्ट्रन अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

उपयुक्त ष्ट्रवकल्प हुन सक्छ, तर सब ैठाउँमा यमतो सुष्ट्रवधा मथाष्ट्रपत भएको नहुन सक्छ ।  

४: नगद पर्ु याइक्रदन े                  ग३.२.४ 

नगद उपलब्ध गराउने सबैभन्दा उपयकु्त संयन्त्रको बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूसँग छलफल गनुाहोस ्। 

यमतो अनुदान कुनै ष्ट्रवतरण केन्र, बैंक वा कुनै प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रध ष्ट्रनकायबाट सङ्कलन गनुापने हो भने त्यो मथान 

पहुचँमा हुनुपछा र अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग प्राथष्ट्रमकता पङ्कष्ट्रतको व्यवमथा गररएको हुनुपछा ।  

५: मनोष्ट्रनत प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधमाफा त ष्ट्रलन े          ग३.२.५ 

घरम ै बष्ट्रसरहनुपने अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका 

लाष्ट्रग उनीहरूले मनोनयन गरेको व्यष्ट्रक्तल े

उनीहरुका तफा बाट नगद बुझेमा मञ्जुर हुनेछ भनी 

ष्ट्रलष्ट्रखत सम्झौता गनुाहोस् । 

६: आपरु्ताकताा र पहुचँ                        ग३.२.६ 

बजारको लखेाजोखा गदाा आपूर्ताकताा रहने मथानहरू पहुचँमा छन् क्रक छैनन् हनुेाहोस् ।  
  

७: यातायात              ग३.२.७ 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका लाष्ट्रग सले्टर सामग्रीको 

ढुवानी चुनौष्ट्रतपूणा हुनसक्छ । नगद अनुदानमा 

यातायात खचा पष्ट्रन समावेश गनुाहोस ् वा भाडाको 

सवारी साधन उपलब्ध गराउनुहोस ् । ष्ट्रवष्ट्रभन्न 

पररवारलाई सामुदाष्ट्रयक सहयोग समहूमा समावेश 

गनुाहोस् र त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई 

पष्ट्रन समावेश गनुाहोस ्।   

८: अनगुमन            ग३.२.८  

संरक्षणसँग जोष्ट्रडएका मुद्दा पष्ट्रहचान गना अनुगमन 

प्रणाली मथापना गनुाहोस् र यमता मुद्दा दखेापरे 

तत्काल सम्बोधन गनुाहोस् । अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूले प्रयोग गनासके्न खालको पृष्ठपोर्ण र 

गुनासो राख्न पाउन े प्रणाली मथाष्ट्रपत गनुाहोस ् । 

जमतैः टोलफ्री फोन नम्बर (Dedicated phone 

number )  । (हनुेाहोस ्ग१.३)  

मनोष्ट्रनत प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधमाफा त नगद हमतान्तरण गदाा 

कष्ट्रहलेकाही ँभ्रष्टाचार हुने जोष्ट्रखम रहन्छ । यसको 

लाष्ट्रग व्यष्ट्रक्तले चाहकेो सामग्री सहयोग वा नगद 

हातमै क्रदने कुनै व्यवमथा गना सक्रकन्छ क्रक ष्ट्रवचार 

गनुाहोस् ।   
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दानमा भर नपनुाहोस ् । बाष्ट्रहरको सहयोगमा भरपदाा शोर्णको जोष्ट्रखम रहन्छ र त्यसमा पष्ट्रन खास गरी 

अपाङ्गता भएका मष्ट्रहलालाई यमतो जोष्ट्रखम रहन्छ । करारमा बाष्ट्रहरका कामदारहरू ष्ट्रलनुको सट्टा 

व्यष्ट्रक्तगत पररवारका प्रयासमा सहयोग गना सामुदाष्ट्रयक श्रम दल मथापना गनुाहोस् ।    

९: प्राष्ट्रवष्ट्रधक मागादशान                            ग३२९ 

सबै प्राष्ट्रवष्ट्रधक मागादशान अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा छन् भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् र 

त्यसलाइा समावेशी ताष्ट्रलम तथा ष्ट्रनमााणसम्बन्धी सुझावमाफा त राम्रोसँग प्रमतुत एवं सञ्चार गररएकोछ ।  

१०: गहृ भटे           ग३.२.१० 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक कमाचारीबाट हुने पूवा मथलगत भ्रमणमा 

पहुचँसम्बन्धी व्यष्ट्रक्तगत आवश्यकताको बारेमा बुझ्न 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई प्राथष्ट्रमकता 

क्रदनुहोस् र ष्ट्रडजाइन तथा ष्ट्रनमााणसष्ट्रहत सहयोग 

उपलब्ध गराउनुहोस् ।   

११: थप सहयोग           ग३.२.११ 

अनुगमनबाट पष्ट्रहचान गररएका प्राष्ट्रवष्ट्रधक सवाल र 

चुनौष्ट्रत सम्बोधन गना तथा खण्ड ख मा उल्लेख 

गररएजमता प्राष्ट्रवष्ट्रधक ष्ट्रडजाइनको कायाान्वयन गना 

मथलगत सहयोग उपलब्ध गराउनुहोस् । अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्त र ष्ट्रतनका पररवारलाई फलोअप 

गनुाहोस् ।     

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका ष्ट्रवशेर् आवश्यकतालाई सम्बोधन गना नगद र वमतु दबैु सहयोग (Cash 

and in-kind support) मा पष्ट्रन ष्ट्रवचार पुयााउनुहोस् । बजारमा सहजै उपलब्ध हुन नसके्न सामग्री पष्ट्रन 

त्यहाँ हुन सक्छन् र ष्ट्रतनलाई "घर अनुकूलता पररयोजना" (Home Adaptations Project ) को एक 

ष्ट्रहमसा बनाउन सष्ट्रजलो हुनसक्छ (जमतैः समात्ने बार, शौचालय मेच, पहुचँयकु्त ढोकाका ह्याण्डल, 

ट्याकटाइल सङ्केत) ।   

यी आवश्यकतालाई बजारमा ल्याउँदा नयाँ कामका अवसर आउन सक्छन् र त्यसबाट अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरू लाभाष्ट्रन्वत हुनसक्छन् ।  
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घटना अध्ययन ग३.२  

सन् २०१२ र २०१३ मा नवेष्ट्रजयन ररफुजी काउष्ट्रन्सलल े अफगाष्ट्रनमतानको हरेात प्रान्त, नाङ्गरहार र 

काबुलमा अधा मथायी सले्टरलाई नगद अनुदान सहयोग उपलब्ध गरायो । छनौटका सतामा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूले नेतृत्व गरेका पररवारलाई सलंग्न गराइयो, तर सहरको सन्दभामा एकदम ैजोष्ट्रखमको अवमथामा 

रहकेो पररवार पष्ट्रहचान गना ष्ट्रनकै करठन भयो । सहयोग गररएकामध्य े १०४ पररवारमा मात्र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरू रहकेो पाइयो (३.५%)।     

सामुदाष्ट्रयक ऐक्यबद्धता प्रवद्धान गना र जोष्ट्रखममा रहकेा लष्ट्रक्षत समूहलाई (खास गरेर मष्ट्रहला र अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरू) सहयोग गना ४ दषे्ट्रख ५ पररवार ष्ट्रमलाएर लाभाष्ट्रन्वत समूह गठन गररयो । हरेक समूहल े

ष्ट्रनमााण सामग्री खररद गथे र सब ैसदमयहरूल े ष्ट्रनमााण काया सम्पन्न भसैकेपष्ट्रछ मात्र नगद क्रकमता भुक्तानी 

गररन्र्थयो ।      

कुनै ष्ट्रनष्ट्रश्चत ष्ट्रडजाइनभन्दा पष्ट्रन पररयोजनाले ष्ट्रवपद्का जोष्ट्रखम सम्बोधन गना प्राष्ट्रवष्ट्रधक सल्लाह प्रदान गयो 

। ष्ट्रनमााण व्यवमथापनको कामबाट फुसाद भएको मथलगत कायादल हरेक व्यष्ट्रक्त तथा पररवारसँग छलफल र 

फलोअपमा केष्ट्रन्रत हुनसक्यो । एकदम ै धेरै जोष्ट्रखममा रहकेा घरपररवारल े ढुवानी, श्रमको लाष्ट्रग थप 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक र आर्थाक सहयोग पायो ।   

प्लट लेआउट, ग्राउन्ड ष्ट्रक्लयररङ, जग खन्ने, ढंुगाको काम, भूकम्पीय जोष्ट्रखम न्यूनीकरणका उपाय र छानाको 

ष्ट्रडजाइनको बारेमा ष्ट्रसफाररसका बारेमा व्याख्या गना उदाहरणसष्ट्रहतका ष्ट्रनमााणसम्बन्धी नक्सा प्रयोग गररए 

। पररयोजनामाफा त नै मवामर्थय र सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीको प्याक तयार गररयो र लष्ट्रक्षत समूहलाई 

ष्ट्रवतरण गररयो ।    
 

Sphere Handbook (p.268) 
"यद्दपी खानाअन्तगात नपने वमतु (Non-food items ) सम्बन्धी प्रावधान साझा क्रक्रयाकलाप हो । मथानीय 

बजार सक्रक्रय भैरहकेो अवमथामा यमता खानाअन्तगात नपने वमतुमा पहुचँ पुयााउन नगद र भौचर उपलब्ध 

गराउने कुरामा ध्यान क्रदनुपछा ।    
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ग३.३ भौचर कायाक्रम  

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई नगद हमतान्तरण गदाा कुनै सुरक्षासम्बन्धी खास ष्ट्रचन्ता हुन्छ भने नगदको 

सट्टा भौचर जोष्ट्रखम कम गने उपाय हुनसक्छ । यसले अझ कसरी र कहाँ पसैा खचा भयो भन्ने ष्ट्रवर्यमा 

ष्ट्रनयन्त्रण गछा ।  

भौचर कायाक्रम तयार गना प्रशासष्ट्रनक तथा अनुगमन खचासष्ट्रहत उल्लखे्य समय र स्रोत लाग्छ । त्यसलै े

यसलाई आकष्ट्रममक प्रष्ट्रतकायाको बेलाभन्दा पष्ट्रन शीघ्र पुन:प्राप्तीको समयमा बढी ध्यान क्रदनु जरूरी हुन्छ ।    

१: आपरू्ताकताा र पहुचँ                     ग३.३.१ 

कायाक्रममा सहभागी हुन चाहने आपूर्ताकतााहरूको 

लाष्ट्रग योग्यताका सतामा पहुचँलाई पष्ट्रन समावेश 

गनुाहोस् । ख २.३ मा उल्लेष्ट्रखत ष्ट्रसफाररसको 

आधारमा आवश्यकताको सूची तयार गनुाहोस् । 

२: सचूना                                    ग३.३.२ 

इन्रीयसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका 

लाष्ट्रग समेत भौचर कायाक्रमसम्बन्धी सूचना पहुचँमा 

छन् र छनौटसम्बन्धी योग्यताका सताको बारेमा 

राम्ररी सञ्चार गररएको छ भनी सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।   

३: भौचरको ष्ट्रडजाइन                   ग३.३.३ 

भौचर अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग पहुचँमा हुनेगरी ष्ट्रडजाइन गनुाहोस् । भौचरमा छाष्ट्रपएको रकम 

दखे्नमा सममया हुने व्यष्ट्रक्तल ेपष्ट्रन पष्ट्रहचान गना सके्नगरी छ भन्न ेसुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।   

प्राप्त गने व्यष्ट्रक्तको नाम भौचरमा लखेेको हुनुपछा । 

भौचर उपयोग गना असमथा अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरूको लाष्ट्रग आफ्नोतफा बाट भौचर बझु्न 

प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रध मनोष्ट्रनत गना पाउने व्यवमथा गना 

सक्रकन्छ । यो कुरा ष्ट्रलष्ट्रखत रूपमा उल्लेख गनुाहोस् ।  

लष्ट्रक्षत समूहका प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधको उपष्ट्रमथष्ट्रतमा 

ष्ट्रडजाइनहरूको परीक्षण गनुाहोस् । ष्ट्रनरक्षर 

अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका आवश्यकतालाई 

पष्ट्रन ध्यान क्रदनुहोस् । भौचरमा लेष्ट्रखएको रकम 

सबैल ेबुझ्नेगरी र यसको बारेमा राम्रोसँग सञ्चार 

गररएको छ भन्न ेसुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।   
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४: ष्ट्रडजाइन समाधान         ग३.३.४  

सेल्टर ष्ट्रनमााणमा प्रयोग हुने अवरोधमकु्त 

ष्ट्रडजाइनका मापदण्डको बारेमा पैरवी गनुाहोस ् । 

समात्ने बार, पहुचँयकु्त ढोकाको ह्याण्डल, यााम्प र 

अन्य आवश्यक अनुकूलताको लाष्ट्रग थप आर्थाक तथा 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग उपलब्ध गराउनुहोस ्।    

५: अनगुमन           ग३.३.५  

आपूर्ताकताासम्मको पहुचँको अवमथा अनुगमन गना 

मवयंसेवक उपलब्ध गराउनुहोस् र भौचरहरू 

सम्झौता गररएअनुसारकै सखं्या एवं गुणमतरको 

वमतु तथा सेवासँग ष्ट्रवष्ट्रनमय गररएको छ भन्न े

सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुाहोस् ।  

६: यातायात/ढुवानी           ग३.३.६  

आपूर्ताकताासँग सम्झौता गरेर, सवारी साधनको 

व्यवमथा गरेर वा अन्य यातायातका पहुचँयुक्त 

माध्यमबाट वा सामुदाष्ट्रयक सहयोग समूहमाफा त 

सामग्री ढुवानीसष्ट्रहतको सहयोग उपलब्ध 

गराउनुहोस् ।     

७: प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग                 ग३.३.७ 

ख २ मा उल्लखे गरे अनुसारका पहुचँसम्बन्धी 

आवश्यक समाधान कायाान्वयन गना अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्तहरू र उनीहरूका पररवारका लाष्ट्रग 

प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग उपलब्ध गराउनुहोस ्।   
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घटना अध्ययन, ग३.३ 

डमेोक्र्यारटक ररपष्ट्रब्लक अफ कंगोको पूवा क्षेत्रमा ष्ट्रवगत दईु दशक यता उल्लेख्य संख्यामा ष्ट्रवमथाष्ट्रपत 

माष्ट्रनसहरू आए । युष्ट्रनसफेको व्यवमथापनमा उत्तरी क्रकभ,ु दष्ट्रक्षण क्रकभु र ओररयन्टल प्रान्तमा यााष्ट्रपड 

रेमपोनस् टु पपलुेशन मभुमेन्ट (RRMP )  नामक संयन्त्र गठन गररयो ।   

RRMP अन्तगात अत्यावमयक घरायसी र सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीका लाष्ट्रग भौचर कायाक्रम ष्ट्रथए । 

कायाान्वयन गने साझेदारहरूको रूपमा AVSI, IRC, र Solidarities International ले ह्याष्ट्रण्डक्याप 

इन्टरनेशनलसँगको सहकायामा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको समावेशीकरणमा सुधार ल्याउन एकसाथ 

काम गरे । यसको मुख्य उद्देश्य उपयुक्त सामग्री उपलब्ध छ र ष्ट्रवतरण गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रध पहुचँमा छ भन्न ेसषु्ट्रनष्ट्रश्चत 

गराउनु ष्ट्रथयो ।  

पष्ट्रहलो कदम हरेक संमथाका कमाचारीहरूमा अपाङ्गताको सवालमा सचेतना जगाउनु ष्ट्रथयो । दोस्रो कदम 

बढीभन्दा बढी जनतासम्म पुग्न ेगरी सूचनाका ष्ट्रवष्ट्रभन्न माध्यमहरूको प्रयोग गरी कायाक्रमको बारेमा सूचना 

प्रवाह गनुा ष्ट्रथयो । तेस्रो कदम भौचर कायाक्रम सष्ट्रमष्ट्रतमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्त (मष्ट्रहला र पुरूर् दवुै) को 

सहभाष्ट्रगता वा प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्व सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गनुा ष्ट्रथयो ।  

यी कदमको पररणामवरूप यसभन्दा पष्ट्रहले बाष्ट्रहर नष्ट्रनष्ट्रमकएका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू पष्ट्रन पष्ट्रहचान 

भए र कायाक्रममा समावशे गररए । हहडँडुलमा सममया हुने व्यष्ट्रक्तहरूल ेसामग्री ढुवानी गना सहयोग प्राप्त गरे 

। अष्ट्रत अशक्त अवमथामा रहकेाहरूका लाष्ट्रग उनीहरूको हरेचाह गने व्यष्ट्रक्तलाई उनीहरूको तफा बाट भौचर 

बुझेर ष्ट्रलनको लाष्ट्रग अनुमष्ट्रत क्रदइयो ।  

यसैसँग समानान्तर रूपमा संमथाहरूले क्रकनमले गररने बजारलाई पष्ट्रन लष्ट्रक्षत गरेर काम गरे । जसमा कतै 

पहुचँसष्ट्रहतका बजार खोजी गररयो भने कतै अवरोध हटाउन अनुकूलताको व्यवमथा गररयो । थप सामग्री 

जमतै बाटोमा सामान्य यााम्प र बाटो बनाउन काठको बोडा उपयोग गररयो । यसैगरी, प्रष्ट्रतक्षा गने र 

माष्ट्रनसहरू आराम गने ठाउँहरूमा पष्ट्रन ।      

यो सानो हमतक्षेपले अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको सहभाष्ट्रगता र संलग्नतामा ष्ट्रनकै ठूलो फरक ल्यायो ।       
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थप अध्ययनको लाष्ट्रग  

 Harvey, P. and Bailey, S. (2011), Cash Transfer Programming in Emergencies. http://www.odihpn.org/
documents%2Fgpr11.pdf 

 
 ICRC and IFRC (2007), Cash and voucher in relief and recovery: Red Cross Red Crescent good practices. 

http://www.recoveryplatform.org/ assets/publication/cash_and_voucher_in_relief_and_recovery.pdf 
 
 IFRC (2010), Owner-driven Housing Reconstruction Guidelines. http:// www.ifrc.org/PageFiles/95526/

publications/E.02.06.%20ODHR%20 Guidelines.pdf 
 
 ILO (1997), Handbook: Accessibility and Tool Adaptations for Disabled Workers in Post-Conflict and Devel-

oping Countries. http://www.ilo.org/ skills/pubs/WCMS_107950/lang--en/index.htm 
 
 UNHCR (2012), An Introduction to Cash-Based Interventions in UNHCR Operations. http://

www.unhcr.org/515a959e9.pdf 
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रूजसुूची ग३. अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तका लाष्ट्रग नगद र भौचर  

 कायाक्रमहरूको बारेमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई पहुचँसष्ट्रहतका ढाँचामा सूचना प्राप्त छ र छनौटसम्बन्धी 

योग्यताका सताको बारेमा मपष्टसँग सञ्चार गररएको छ । 

 जोष्ट्रखम र दषृ्ट्रष्टकोणजन्य अवरोध पष्ट्रहचान गररएका छन् तथा ष्ट्रतनलाई जनचेतना अष्ट्रभयानमाफा त सम्बोधन 

गररएको छ । कायाान्वयनको क्रममा अनुगमन पष्ट्रन गररएको छ ।   

 समावेशी कामका लाष्ट्रग नगद गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधले समुदायमा रहकेो अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तप्रष्ट्रतको नकारात्मक 

धारणालाई चुनौष्ट्रत क्रदन्छ भन्ने ष्ट्रवर्यमा ध्यान क्रदइएको छ ।  

 कामको लाष्ट्रग नगद वा सामुदाष्ट्रयक श्रम क्रक्रयाकलापभन्दा पष्ट्रहलेनै समुदायमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको 

क्षमताको लेखाजोखा गररएको छ ।   

 भौष्ट्रतक श्रम र सहयोगी भूष्ट्रमका लगायत गनुापने ष्ट्रवष्ट्रभन्न कामहरू पष्ट्रहचान गररएका छन् । ष्ट्रवष्ट्रभन्न ष्ट्रवकल्पबाट 

छनौट गना अपाङ्गता भएका मष्ट्रहला र पुरूर्लाई मौका क्रदइएको छ ।   

 ष्ट्रवष्ट्रभन्न वगाका अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू वा उनीहरूका संमथाहरूसँग पहुचँसष्ट्रहतको नगद र भौचर 

कायाक्रमको योजना ष्ट्रनमााणको ष्ट्रवर्यमा परामशा गररएको छ ।  

 दषृ्ट्रष्टसम्बन्धी सममया भएका व्यष्ट्रक्त लगायत सबै अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई भौचरमा लेष्ट्रखएको वामतष्ट्रवक 

रकम थाहा छ ।   

 शारीररक अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरू नगद अनुदान सङ्कलन गना सक्षम छन् वा आफूले मनोनयन गरेको 

कसैलाई अष्ट्रधकार क्रदई उमाफा त रकम बुझ्न सक्षम छन् ।  

 अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूलाई समुदाय सहयोग दलमा समावेश गररएको छ वा उनीहरूका ष्ट्रनमााण कायालाई 

सहयोग गना करारमा श्रष्ट्रमकहरू उपलब्ध गराइएको छ ।  

 व्यवष्ट्रमथत ढुवानीमाफा त वा समुदाय सहयोग दललाई समावेश गरी अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग 

सामग्रीहरू बजारबाट सेल्टरसम्म ल्याउन सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।  

 आधारभूत पहुचँसम्बन्धी सता पूरा नगरेको आपूर्ताकतााले उसले उपलब्ध गराउनुपने आवश्यक अनुकूलताको सूची 

प्राप्त गरेको छ र उसलाई यसको लाष्ट्रग प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।  

 सेल्टर र बसोबासका ष्ट्रडजाइनमा व्यष्ट्रक्तगत अनुकूलताको लाष्ट्रग थप अनुदान तथा प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोगसष्ट्रहत 

पहुचँसम्बन्धी मापदण्ड उपयोग गररएको छ । 

 पररयोजनाका कमाचारी र मवयंसेवकले मपष्ट प्रष्ट्रशक्षण क्रदन्छन् । प्राष्ट्रवष्ट्रधक सहयोग र सेवाको लाष्ट्रग सम्बष्ट्रन्धत 

मथलमा उपष्ट्रमथत हुन्छन् ।  

 आवश्यक परेको बेला सेवा उपलब्ध गराउन र लष्ट्रक्षत समूहको फलोअप गना पररयोजनाका कमाचारी तथा 

मवयंसेवक अपाङ्गताको सवालमा ताष्ट्रलम प्राप्त छन् ।  
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अनसुचूीहरू 
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अनसूूची १ : छोटकरी शब्दावली 

ADTF   - Ageingand disability task force 
CAP   - Coodinated Appeals Process 
CBM   - Chritian Blind Mission 
DPO   - Disaled people’s organisation 
DREF  - Disater Relief Emergency Fund 
DVFP   - Disability ad Vulnerability Focal Point 
EA   - Emegency Appeal 
HI   - Hanicap International 
IDP   - Interally displaced person 
ICRC   - InternationalCommittee of the Red Cross 
IFRC   - Interational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
ILO   - Interational Labour Organization 
NFI   - Non-ood items 
NGO   - Nongovernmental organisation 
NRC   - Noregian Refugee Council 
PASSA  - Partiipatory Approach for Safe Shelter Awareness 
UNCRPD  - United Natin Conventions on the Rights of Persons with Disabilities 
UNICEF  - United Nations Children's Fund 
VCA   - Vulnerability and capacity assessment 
WASH  - Water, sanitation and hygiene 
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अनसूूची २ : इकाई पररवतान 

मरेट्रक्स  

0.01 ष्ट्रमटर 1 सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 10 ष्ट्रमष्ट्रलष्ट्रमटर 

0.1 ष्ट्रमटर 10 सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 100 ष्ट्रमष्ट्रलष्ट्रमटर 

1 ष्ट्रमटर 100 सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 1000 ष्ट्रमष्ट्रलष्ट्रमटर 

1 000 ष्ट्रमटर 1 क्रकलोष्ट्रमटर  - 

1 000 वगा ष्ट्रमटर 0.001 वगाक्रकलोष्ट्रमटर 0.1 हके्टर 

10 000 वगाष्ट्रमटर 0.01 वगाक्रकलोष्ट्रमटर 1 हके्टर 

1 घनष्ट्रमटर 1000 ष्ट्रलटर  - 

लम्बाइ 

इम्पेररयल मरेट्रक्स 

1 इन्च 2.54  सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 

1 क्रफट = 12 इन्च 30.48  सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 

1 याडा = 3 क्रफट 91.44  सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 

1 माइल = 1760 याडा 1.609  क्रकलोष्ट्रमटर 

क्षते्रफल  

इम्पेररयल मरेट्रक्स 

1 वगाक्रफट 0.093 वगाष्ट्रमटर 

1 वगायाडा = 9 वगाक्रफट 0.836 वगाष्ट्रमटर 

1 एकड = 4 840 वगायाडा 4 047 वगाष्ट्रमटर 

आयतन  

इम्पेररयल मरेट्रक्स 

1 घनक्रफट 0.028 

घनष्ट्रमटर 

1 घनयाडा 0.765 

घनष्ट्रमटर 

ष्ट्रभरालोपन  

ग्रष्ट्रडयन्ट प्रष्ट्रतशत ष्ट्रडग्री अष्ट्रधकतम लम्बाइ अष्ट्रधकतम उचाइ 

1:8 12.5% 7.1° 0.5 ष्ट्रमटर 0.06 ष्ट्रमटर 

1.10 10% 5.7° 1.25 ष्ट्रमटर 0.12 ष्ट्रमटर 

1:12 8.3% 4.8° 2 ष्ट्रमटर 0.15 ष्ट्रमटर 

1:14 7.1% 4.1° 5 ष्ट्रमटर 0.35 ष्ट्रमटर 

1:16 6.3% 3.6° 8 m 0.5 ष्ट्रमटर 

1:20 5% 2.9° ~ ( 10 ष्ट्रमटर) ~ ( 0.5 ष्ट्रमटर) 

1:50 2% 1.1° - - 
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छोटोष्ट्रमठो 

90 सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 35 इन्च ष्ट्रह्वलष्ट्रचयरको लाष्ट्रग चाष्ट्रहने चौडाइ 

150 सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 59 इन्च ह्वीलष्ट्रचयर घुम्न चाष्ट्रहन ेव्यास 

10 ष्ट्रमटर 33 क्रफट र् याम्पको अष्ट्रधकतम लम्बाइ 

85-95 सेष्ट्रन्टष्ट्रमटर 34-38 इन्च हहकँने माष्ट्रनसको लाष्ट्रग समात्ने बारको उचाइ 
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अनसुचूी ३ : अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तको अष्ट्रधकारसम्बन्धी अन्तरााष्ट्रिय महासष्ट्रन्धका सम्बष्ट्रन्धत धारा 

धारा– ९ : पहुचँ 

१. अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरुलाई मवष्ट्रनभार ष्ट्रजउन तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूणारुपमा सहभागी हुन 

सक्षम तुल्याउन राज्य पक्षल े अन्य व्यष्ट्रक्तसरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरुलाई सहरी र 

ग्रामीण दवुै क्षेत्रमा भौष्ट्रतक वातावरण, यातायात, सूचना संञ्चार प्रष्ट्रवष्ट्रध एवं प्रणालीलगायत सूचना र 

सञ्चार तथा सवासाधारणलाई खलु्ला भएका वा प्रदान गररएका अन्य सषु्ट्रवधा र सेवामा पहुचँ सषु्ट्रनष्ट्रश्चत गना 

उपयुक्त उपाय अवलम्वन गनेछन् । त्यमता उपायमा दहेायबमोष्ट्रजमका कुराका साथसाथै यससगँ 

अन्तरसम्बष्ट्रन्धत कुराको पहुचँमा बाधा र अवरोधको पष्ट्रहचान तथा अन्त्यसमेत पदाछन्ः  

क)   ष्ट्रवद्यालय, आवास, ष्ट्रचक्रकत्सकीय सुष्ट्रवधा र कायामथललगायत भवन, सडक, यातायात तथा अन्य 

संरचनागत आन्तररक र बाह्य सुष्ट्रवधा; 

ख) ष्ट्रवद्युतीय सेवा तथा आपतकालीन सेवा लगायत सूचना, सञ्चार तथा अन्य सुष्ट्रवधा । 

 

२. राज्यपक्षल ेदहेायबमोष्ट्रजमको उपयकु्त उपाय समते अवलम्वन गनछेन ्:  

( क) सवासाधारणलाई खुल्ला भएको वा प्रदान गररएको  सुष्ट्रवधा र सवेामा पहुचँको लाष्ट्रग न्यूनतम 

मापदण्ड र ष्ट्रनदषे्ट्रशका ष्ट्रनमााण गने, जारी गने तथा कायाान्वयनको अनुगमन गने, 

( ख) सवासाधारणलाई खुल्ला भएका वा प्रदान गररएका सुष्ट्रवधा र सेवा प्रदान गने ष्ट्रनजी क्षेत्रका 

संमथाहरुल ेअपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरुको पहुचँको हरेक पक्षमा ध्यान क्रदएका छन् भनी सुष्ट्रनष्ट्रश्चत 

गने, 

( ग) अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरुले सामना गनुापरेको पहुचँका सवालहरुमा  सरोकारवाला पक्षहरुलाई 

प्रष्ट्रशक्षण प्रदान गने; 

( घ) सवासाधारणलाई खुल्ला भएको भवनष्ट्रभत्रका तथा अन्य सुष्ट्रवधामा ब्रेल तथा पढ्न र बुझ्न सरल 

हुने ढंगमा सांकेष्ट्रतक सूचना प्रदान गने, 

( ङ) भवन र सवासाधारणलाई खुल्ला भएका अन्य सुष्ट्रवधाको पहुचँमा सहजता प्रदान गना पथ प्रदशाक, 

वाचक एवं पशेेवर साकेंष्ट्रतक भार्ा अनुवादक लगायत प्राणीबाट हुने सहयोग तथा सहयोगी 

उपलब्ध गराउने; 
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( च) अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरुको सुचनामा पहुचँ सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गना अन्य उपयुक्त क्रकष्ट्रसमका सहायता र 

सहयोगको प्रवद्धान गने, 

( छ) इन्टरनेट लगायत नयाँ सूचना र सञ्चारका प्रष्ट्रवष्ट्रध तथा प्रणालीमा अपाङ्गता  भएका व्यष्ट्रक्तहरुको 

पहुचँ बढाउने, 

( ज) पहुचँ योग्य सूचना र सञ्चारका प्रष्ट्रवष्ट्रध तथा प्रणालीको रुपाङ्कन, ष्ट्रवकास उत्पादन तथा 

ष्ट्रवतरणलाई सुरुदषे्ट्रख नै सम्वद्धान गने ; जसबाट ती प्रष्ट्रवष्ट्रध र प्रणाली न्यनूतम मूल्यमा उपलब्ध 

हुनेछन् । 

धारा – ३२ अन्तरााष्ट्रिय सहयोग  

१. यस महासष्ट्रन्धका लक्ष्य तथा उद्दशे्य हाष्ट्रसल गनाका लाष्ट्रग राष्ट्रिय प्रयासको समथानमा राज्यपक्षल े

अन्तरााष्ट्रिय सहयोग तथा यसको प्रवद्धानको महत्वलाई मवीकार गछान् तथा यस सम्बन्धमा उपयकु्तअनुसार 

राज्यबीच तथा सम्बष्ट्रन्धत अन्तरााष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठन र नागररक समाज खास गरी अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरुको सङ्गठनसंगको साझेदारीमा उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गनेछन् । त्यमता 

उपायहरुमा अन्य कुराका साथ ैदहेायका कुरासमेत पना सके्नछन् :   

( क) अन्तरााष्ट्रिय ष्ट्रवकास कायाक्रम लगायत अन्य अन्तरााष्ट्रिय सहयोग अपाङ्गता भएका 

व्यष्ट्रक्तहरुलाई  समावेश गने तथा पहचँयोग्य छ भन्ने कुराको सुष्ट्रनष्ट्रश्चत गने; 

( ख) सूचना, अनुभव, प्रष्ट्रशक्षण कायाक्रम तथा सवोत्तम अभ्यासको ष्ट्रवष्ट्रनमय तथा ष्ट्रहमसेदारीमाफा त 

क्षमता ष्ट्रवकासलाई सहज तुल्याउने तथा सहयोग पुयााउने; 

( ग) अनुसन्धान तथा वजै्ञाष्ट्रनक र प्राष्ट्रवष्ट्रधक ज्ञानको पहुचँमा सहयोग सहज तुल्याउने; 

( घ) पहुचँयोग्य तथा सहयोगात्मक प्रष्ट्रवष्ट्रधमा पहुचँ र ष्ट्रहमसदेारीद्वारा तथा प्रष्ट्रवष्ट्रध 

हमतान्तरणमाफा त उपयुक्तअनुसार प्राष्ट्रवष्ट्रधक तथा आर्थाक सहयोग प्रदान गने । 

२. यस महासष्ट्रन्धअन्तगात राज्यपक्षल ेष्ट्रनवााह गनुापने ष्ट्रजम्मेवारीमा प्रष्ट्रतकूल प्रभाव नपाने गरी यस धाराको 

व्यवमथा गररएको छ ।  
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रेडक्रस सोसाइटी र रेड क्रक्रसने्ट सोसाइटीहरूको अन्तरााष्ट्रिय महासघं  

सबै एउटै छानामुष्ट्रन – आकष्ट्रममकताको अवमथामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर  र बसोबास 

  

ह्याष्ट्रण्डक्याप इन्टरनेशनल गररवी र उपेक्षा, द्वन्द्व र 

ष्ट्रवपद्का अवमथाहरू भएका ठाउँमा काम गरररहकेो एक 

मवतन्त्र र ष्ट्रनष्पक्ष संमथा हो । यसले सँगसँगै अपाङ्गता 

भएका व्यष्ट्रक्त र एकदमै जोष्ट्रखममा रहकेा व्यष्ट्रक्तहरूसँग 

उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन, 

जीवनमतरमा सुधार, मौष्ट्रलक हक र आत्ममवाष्ट्रभमानको 

सम्मानलाई प्रवद्धान गनाको लाष्ट्रग काम गछा ।    

सी.वी.एम. अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रक्तहरूको 

गुणमतरीय जीवनको ष्ट्रवकासका लाष्ट्रग काम गना 

प्रष्ट्रतवद्ध अन्तरााष्ट्रिय क्रक्रष्ट्रमचयन ष्ट्रवकास संमथा हो । 

यसले ष्ट्रवश्वका अष्ट्रत गररव मुलुकमा अपाङ्गतालाई 

गररबीको पररणाम र कारणको रूपमा बुझेर 

सम्बोधन गछा । 

रेडक्रस तथा रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटीको अन्तरााष्ट्रिय महासङ्घ 

ष्ट्रवश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सेवाको लाष्ट्रग मवयंसेवी 

संमथा हो । ष्ट्रवश्वभर रहकेा १८९ वटा हाम्रा सदमयहरू, 

राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रक्रसेन्ट सोसाइटीसँगै काम 

गद ैहामी हरेक वर्ा दीघाकाष्ट्रलन सेवा र ष्ट्रवकास 

कायाक्रममाफा त ९ करोड ७० लाख माष्ट्रनससम्म पुगे्न गछछ ँ। 

यसैगरी, ष्ट्रवपद ्प्रष्ट्रतकाया कायाक्रम र शीघ्र पुनः प्राप्ती 

(early recovery) कायाक्रममाफा त ८ करोड ५० लाख 

माष्ट्रनससम्म पुग्छौ ँ। बढी जोष्ट्रखममा रहकेा माष्ट्रनसहरूका 

मवामर्थयसम्बष्ट्रन्ध आवश्यकतालाई पूरा गना र उनीहरूको 

जीवनमतरमा सुधार ल्याउन हामी ष्ट्रवपद ्पूवा, ष्ट्रवपद्को 

अवष्ट्रधमा र पश्चात काम गछछ ँ। हामी कसैलाई राष्ट्रियता, 

जाती, ष्ट्रलङ्ग, धार्माक ष्ट्रवश्वास, वगा र राजनीष्ट्रतक आमथा 

कुनै पष्ट्रन आधारमा ष्ट्रवभेद गदनैौ ँ।       

रणनीष्ट्रत २०२० ले ष्ट्रनदशे गरे अनुसार हाम्रो 

सामूष्ट्रहक कायायोजनाले यस दशकका मानवीय र 

ष्ट्रवकाससम्बष्ट्रन्ध चुनौष्ट्रतलाई सम्बोधन गनेछ । हामी 

जीवन बचाउन र सोचमा पररवतान ल्याउन प्रष्ट्रतवद्ध 

छौ ँ। हाम्रो बष्ट्रलयो पक्ष भनेको मवयंसेवी सञ्जाल, 

समुदायमा आधाररत ज्ञान, ष्ट्रवज्ञता र हाम्रो 

मवतन्त्रता अष्ट्रन ष्ट्रनश्पक्षता हो । हामी ष्ट्रवकास 

साझेदारको रूपमा र ष्ट्रवपद ्प्रष्ट्रतकायामा मानवीय 

मापदण्डमा सुधार ल्याउँछौ ँ। हामी ष्ट्रनणायकताालाई 

सँधै जोष्ट्रखममा रहकेा माष्ट्रनहरूको चासोमा काम गना 

उत्पे्रररत गछछ ँ। पररणाममवरूप : हामी मवमथ र 

सुरष्ट्रक्षत समुदाय ष्ट्रनमााण गछछ,ँ जोष्ट्रखमको मात्रालाई 

न्यून गछछ ँर ष्ट्रवश्वमा शाष्ट्रन्तको संमकारलाई प्रवद्धान 

गछछ ँ। 
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